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 ٠ ملا وموهو مربط لعلام وآنونلاَو ءانلاوعح ف لغم
 ةداراهو جلا ىذ ىأ (ميِجَرلانيحَرلا٠ ءددجوم ع ةَمالَعرنال

 ظ 0 ءازجباىأ(نيتلا عون ِتِلَم) هاهالريخما
 مىتيلاثلاملا نم ىلاءتمهالا دحاإل هيف اره الخ كلنمال نالركدلاب
 وصوموهوأ مَمايعلامريدى هلكرمالا كلام هانعزم كل امأرَف نم
 دي دياي :1)ةفرعدإل ةكصرعوفو صخب: ذلا ردا نكاد ثالذب

 بلببو ووو ديحود ني ةدايعلابك ضخ يا (نيجتنتك ايا دكاَتاو
 اثشرأ ىأ /ةيرتلا طارضلا دهر ةيرمطو ةدابملا لعامل ظ

 نمل ِدْيبَو ةيادهلاب (ٌمْمَلَءتْرمنأَنْيْنْلا طا ِص) هنم ل دبي هيلا
 ريعرت رنا ددولا و( بوصل ريما قصب يذل
 نيدّهلل نأَةَداَنالَدَبلا ةنككو ىزاصنلا مه (نيلاّصلا)

 000 و باوضلاب مءاههاو + ىراصن الّواروبماوُسيل
 ياس سو هبححو هل الم اديس لع هناصو بالا

 هدد امال وال لوحالو ليكولا نوه انيْسحَواب أامئاراربتك

 د 07 ميظعلا علا ع ##

 ا هقد تاريبعد ىشومو تباذكل انه تارّيبخ قام لوي
 دك يي د * ديال ديحملاوب درب نيعتسملا «باّكلانم

 0 ملو» ىدهشلا
 نيباَسو نأ ةنسروبش نممزاكملا ناببحْس ظساوأ ىف «ريظن
 #* فِصَو لكا نيك هها هل نم ةرجم نمل الا دعب نيتئ اهو

 | ؟ليبنلا ةكرتلا *ليلجم ا ديشسالوهو همزتلم ةفرعمب اهم
 |نسح نب ناوضرس ىو احلئ اًضفلاو بارآل ان ؤنِفل وه نم
 || ةيالوب « هزيزعلا ةرهطلل ةعيرشلا مدا” ىو نفح ىلع نبأ

 هلّوخو «مدايزوب شما هزيل هقز ر + هريدجلا ةنري دمع فال ا
 .ولتخ كبرم جاو ام« م "املار دي ىلع ههاىضو # هداعّسلاب| | ١

 تييصحو 1 الا ا را 7 ا 1

 ..تيبيست .ء هههدهدبللعسللاماما
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 ما

 2 1- .تاي[تسةّيندمو [ةيكيرسانلاةروس 5
 مسلم 2 ل ل يس يس يس سم

 هللا ص بنل نيس احن ادوبلانسروكذملا ديب دربك
 اجّتْس دش هدب قل امال لم شن نالت 5

 مهمل اساّتلا ٍتريثزولعأ لف محَرلانِمحَرلأ هللا مسك )
 نعةذاعتسالا ةيسانمؤ مهيار شركذل وضخ مكاو

 وأ نال لب (سياّتلاولإساَّنلاِكلَم) هرو دصىف سوسو رشا ظ
 نايل دايز هيئات تئارهظفاو ناس انقل حل

 اهل هّسنالم ةْرمكل ثرلاب يسن اطيشساىأ (سياَوْسَوْلاَرَس ص١

 انين ساركد اهلكبلملانَع ءرحأتيو سمخي نال ال( ساسخنأ) 0

 ماساتلاو هنأ َنِص) هناركذ نع ولْفع ارا م«ولق (ساثلارو د ص

 نيطاّيش ىلاعد هلوّمكى ساو ىنجرناسونوملا ا
  ساوسولالكمطمعسانلاو هل نايب هتحب وأ نجلا اوسمالا

 كنلازأب لوالاضرتعاَو ةنيروكدلا انو ديبلزش لمص لكك

 .بيجاو نم هرو دصو سوسووياْءا سانلاهرودصو س وسؤال

 وص نال م«قيلب ىنعمباصيأنوسوسويسانلا نأب
 ا م ذ ىلاى دولا قد قدرطل ايف تبت بلاي

 تام تاكا ةلهنلاب تاي عبس ةيكم ةضاقلا ةروس

 كايوضنليغةَباتلاف ا نكت لل و اهرحآىلانيذلاطارص
 يسمع حسم اوفا د دهب امي .

5222 2 

 يس يح ف عسا أنما منعم هال
 كلام ىا (َنيِلِاَحْلا تر) قبب روبعاى ع لع مسا هو دحي نال

 لكو رع باودلاو ةككالملاونمل او ضالا نم امه
 , كسلا ةريخيىلا نجا ماع سنمالامل امل ات لاكمي: قلطيااهنم ياو



 ل 5 لب ماهل ةتتس ء3وعفألاب 59

 م | مس هيل سى صوبنانمرطف ف هيَملت نادعّتلاو !اةدلوُسلا ا

 ا ةلمئاه زهر فيل ىا(لَسَم نمثل ”لبحلا اهعرع ءاهدّيجف) /

 لقمالتبمربخوأ مع أ ايو يذلا طخدلاو جب نص ل اا
 سستم ل سس سل 0 6 م ل تلا

 ع تايارضوا اعيرأ ةَيندَم وأ ةِي ص مصايلخ.الا قر وسم ذل

 |ْلسَو هيلع هنا مص لاس محول 3 نمثل, ٍمئايسو)

 ا

| 

 00-0 .رمخ هزنأو (3َحل لدا نر لزتشمير نع

 | اوم دوج مللاىأرتخوا ازد نيكل ٌدنكا) رنات رمخ 9

 1 ع ال(ناوت 2و تينا“ ءامتنال لؤي ) ماو دلال

 ١ الئاموانفاكمىالسااَوْمْكَمَل كب لَو) هن ث ودعنا
 رخل كو خنلاب دصقملا طخ نال يلع مدقواوتكو قلم لَه

 ظ
 م

| 
 ا
1 

 | #* يضلل م راهرمخي نع نكي مساوهَودَحْأ
 ا ل ا و دك - ب

 « ٠ تايم ةيندعوأةيكو قنملاةزوس |« 
 لا ىدوجملا 'دييلرجساملاع دعب ىلاو ٌةَر طا

 0 ةدقع رص ى لحل ميزت ىف غسو ق هيِزَعمسا لص ١
 يعم او سو هيلع هذنأ ىض ميدي نير ضحاق ءل تو كل ذب

 هلع تلم ١ اهنن زيت ارق امرك تاكف نين روسل اب ةوعتل لاي

 ىلا يستسالا < كمارو اهي اهو رام م لل ص ظ

 نِم) مبصلا (َقَّعلا ترن ولعاْلذ مِحّرلا محلا ون
 5 نيوز رتلاكب اف تلك نويت حل >

 مو ) با اَواور اوأطأ اذ داليللاىأ(َبفَواَذ (َبضَواَؤ َقساَعَرَس

 طي ىاه دقه ىلا (يسلا نر ثننترحاوتسلا (تانامتلا نش م

 تانّبكه عم ىثزعإ لال اكو ق يدر ديغ نم هل ومد ىتبابو عت

 اصنع عر هدسحرهظ أ (دّسحلز ادساح يش نمو )ر وكر! ديبلا

 تيسستسم تس سيستم تبيح اب بدمام تمم مممصح تبع مص ص جبج دمع مس حس اج
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 أ فلرتل(زكييو 1
 | ءأي فذحو بواب ىمؤي نأ لبفا ذه مالمالا ( د ىو

 ظ كميل احناىب وفيات َقالّضواَو انهو ةعبْسلاَرَ اًصايلا

 عم تباياث دلل ةترمرمتلا ل #6

 ههايص هّيبن ( هلا ضد َءاججا دمار تاس

 سال تنأرو) ةكمخض (خ اى)مئادعأ ىلع سو هِيِلَع

 ظ هب تاع ارج (اًباَوُف )١ مالسالاىأ (هشا ني ب ب َنْؤلَج دي
 ٠ ها ةكمرت فدي كلز و دحاو دحلو هيف لخدي ناكامت

 أنتن 0 تي طابا اطوأ نم برَعلا
 اهناطص ناو (أناَون ناعما رفع او لج اًستلّمم
 !هدإراههشت لوف نمزتكي دروغلاءنهلوزتدعيل لن
 هلت بتضادو نأ بم لَعوهيلا بون ههاضغتنم أ هدب

 | هيلع ههابض ىفوتل نام ةنّسناَصَمَر ىفةكم حف ناكو

 ْ هع 0

 5 ضرس تو هاعد ةامباهذهو ام .اوازت لاعفالا ظ

 َىِنئاَدَوحاملو كله دوو هلا هكا ها مهل ومكربخ هذَهَّوأأ
 هنيعبتم  قافاتحيخجأ نإ نبالوتميام ٌناكن ا لااّتؤ باذحلاب
 | بنك ميكو الان انيغ 0 زن ىدلوق ىلع
 00 ران َضِمَس) ىنفياىنعب عت هدل يأ

 ددسن -دفمشتمع ل
 ل

 نوم همم جمال هع حس 5-80
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 * ظ ليملا شيجاوو اخو ةكمب عرزلا
 هدوأ هن دموأ ةيكم نوعاملا ةروس

 عنب زاب زكي ىدلا تبا را مييرلان يخل تامل
 ري دقتب (تيذه) فرن لنا هتض م ا

 هئحنعفنعب هحؤ دي ىأ ( مسيل ةعّوي ىزنلا) تااارخُب وه

 ءاىطاىأ (نيك امادط ّلَع) هريغاإلَو هن (ضخبال َو)

 رسل لْنَوَف) ةَريغملا نيديلولاوأ لْداَو نبصاعلاىف تلزن
 اق عتاب: وروي هيا ب اسم ١ نب بَل
 (نوعاىلا َنوُعْنميَو) اهّرمْعَو هالّصلاق (َنوُكاَرْن :'ه ٌنيبلا)
 *« .-. | ةعصتقلاو ردعلا و سائلا: سال اك

 وكل نيعاب (ةلانئطعأ انا مِحّرلا نم" رك راكم اطر ظ

 0 اوأ ها هيِلَحِدرَت هصوحوه ةنمباؤرمجا
 ةالَص (َكِيَرِل ْلّصُف) اهوحمو ةءافشلاو نارملاو ةٌوبملانم
 د 1 ل 0

0 
 توم دلعرتبأ لَسَو هيلع هلى يصىبلا ىمسلشاو نب صاعلا ىف
 دع : هامئاها

 تاياتس ةيندموأ ةركم نورف كلا روس *

 سو هيلع هتلايصىبنلل نيكرششملاّ مطهر لاق امل تلزن ظ
 ١ ميِحَرْلَنْمحَيلاْلا ِمْسِت) ةدَس هلا دبعدو ةنس انه ا دبع

 2 امر لاحنا ف ينيلغ أل نور املا اَنْ ينك
 هساوهَو (ُدِدْعْأاَم) لاا ىف (َنو ٌدياَع (َنودياع سالو ماسصالا
 مالو جديع اَم) لابقتشسالا (ٌةاَعاَنأالَو) هّدحَو ىلاَعت
 | د 6 مممدننأ م (ذياغاام) لابعتسال 5 عتود ودب و ةباعا

 بسه ممل سس تا ا ل سس هم ا

 د



 ل
 | ةيعكاا مدحلاوهجَوت نيف دوثم اهم تقم لايف لق“ هيج

 نيكل عج أ (, لعجىأ (ٌلحْجي :ل1) هلوف ىنهَضَف ام ههيلع هلا سر 1
 |ْمْيلَعْإَسْناَو) كالهو رامخ قيلت فا ةَسكلاءدَه

 ريطاّساكدل دحاَوال كيف تاَعاتب تاعامج (َلْيباَب اربط

 نيك حاتفمو لوك يب أو أ لاباوأ لوث أ هدحلو ليهو
 د خوبلس نط نيس سال 21
 تعاهتنفا هَنَسا دو تاودلاهتلكا عدز قروك(ٍلوكأَم
 يكاوهَو هعسا هيِلَع بوتتكلل هر حلو لك ىلا هّئاؤهيكله أ

 ليلا لِجَيلاَو َهَّضيَبلا قرخي ةصملا نمزعصأ و ةّسدعلان م
 ْمَسو هيِلَع هاو صولا دلوَس ماعاد ناك ٍضْرأْلا لال صو

 « 2 تايآ عبرا ةيدعوأ 155 شفرف هر
 (مص اليإ سرق فالثإ ميحّرلا نمل هتاهسشل)
 ل دٌصَم وهو ديك
 | نيتلحرلا, نونبعتْيتم اعلكف ماشلاملا (نْيَصلا)ةلحر

 00 مدل هك رماعملا ىلع ةزاحتلل |

 انتملاو فالثل ب قلعت ماو ذليل: .ناكؤتوهل نإ

 لح - نم مده *أىدلا تيل اذه تَرَ ةدناز

 د كسل دداف ا 1
 ات ١١

0 



 كال

 قل هنيعَو لعتياءألهنم فذِحَو فو ذم سف ب 0
 نالردصم (ِنْيِعِل أَنْيَع) ديكأت ترم مح خ١ ءاّدلا ىلع اءكَرَح

 شلانود هنم فاتح( هل أاددل كا )دلو و ىنعمب نباعو ىأر

 (وطموي) نينكاتلا اقنلال عماريمضو اور تاونلاىاوتلا خ :

 فلو ةقصلاماَيندلاى مبهم (ممّتلا نما اَهّيؤر مويا

 م _ كل زذريعو بَرْشلاَو مطملاو سالو

 * ٠ تاياشالت ةيندموأةيكمرضعلاَو ةزوس_
 دن اَّموأر هذلا (صَحْلاَو مِحّرلانَخ قلاهَفاِء ل
 . سنجبا (ناَسْشالا ناز ١)رِضَءلاَه ةالضوا بورغلاىلالاوزلا

 عجاج اَصلااَِْعَواَسآَنيَلاآل))دَر اجت ىف (رينخَولا
 .(قيفلبر صعب مضعب ىصوأ (اوَصاَونَو) نإ نارسخاوسيلذ
 .ةيصعملا نَعَو ةعاطتلا ىلع شِض اياوَصاَوَن اوَصاَوُتَو) ناَالاى أ

 هم دق كدا 2 ا وح
 | قداوو ياك لب 0

 تلزن هيض 7 وره اريثكى أ (قّرَمل ةَّرَ لكلا خهج
 اك لب د ا ل ل

 ْ فيذنتلابحتجاىزلا)اهرغ ةّري ولا نيداولانلخ نبا
 فساداوم ةَذ لع هْرَعِحَم 01 ةَعَو لامردي دّسدل 2 كسل ,

 يلادلا هلكج لأ هلام لهب بسعر تلا
  ٌىحرطيل ىأ فوذح مسق باوجمَن َدْيْنِبل) يي

 ةطحل ام دار أي ) امن ىلا املك مبلا 0
 21 ا

 (ميةلعامنا) همظلل اَعرِيع ل نم دشسأ اهملأَو هد بولولا |

 هظبدواولابوزم#لاب ((ةَدَصْووم) لكى تعم لةياعرريمضلا م 1
 ةفص 510[ نفرح امهم( ن١ ةعبطم |
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 اماةريبخا تور دلموب يبخل وركن ان تذ|
 »* #* ارا لامود هال

 * تاياناّةيكمةعرالاةزوس 2
 ةَمايَملاىأ (ةعراقلامحَرلاَنِمحَرلا هسا ع

 | اهن أشل ليوم (ةَعدِاَعْلااَم) اًهلاوهأببولقلا عَرَمت ىلا
 مقاما ام) كيلعا (لاَو 21 ةعراولاريخربخو ا ددبمامهقا
 امو هريخاه دعباَم و ادم ىلوالا امو اهل ليوم ةَداي ز

 06 (مؤي)ىردالفإاثلا لوعنمللال م ىف اميربْخَو ةيئاثلا
 د ساتلا ع 0

0 

0 0 
 الِصَو فذحت َءَءارَف ْقَواْمَفَوَو

00 

 الكر اا قوملا ددعوأ امد ّمْنِف لو مم نأب (َرب ءاعشلا

 ةفاعاوس نورت نوم 5 نر ات طؤش درا

 ىأ(ِنيِمَيْلاَلِع َنْوُطْعَتْول) مح مطور لاف من عرتلادتعا
 رانلا(مِحأَنْوَرَتْلا مب ملغتْسآاَم رخال ةيقان نيجي | ظ

0100 
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 | لت دهشت ثيدَللف كاذب اهرمأ ىأ لط خؤأ كبد
 (قاتلاذ ديت 0 مزاج تاوادعلل ؤ

 ار رانا ىلا لامشلا تا نحل و ةّرمبا لا نعمل تاَذ 1
 : ٍةَّردُلاَمْنِم لمخل نَقارانلاوأ هنح نماه ءازح ىأ ( مهل اع 1 ْ

 َلاَقْنِمْلْمَي نمَو)هباونري (ةَرئارْبخل ةَريعصة لع ةنذإ
 1 را ا ل !١ ةراوجرس نس سود
 د 1 هلابك وسل هند ةَينَدَموُأ ةيكم ت هتارداولاوةروس 2#«

 0 نمر ا وتامر ضل
 تسدعاذإايفاوجأ توضّوه (مبَص) حضتَووْرْعلاِ
 ا ذاراهرفاوجم (اًحْنّد)رانلا ىرون ليحل (تايِرؤملاف)
 (ايبُص ِتاَريغملاو)لّيللاب ةرايحمأ تاذضرالا ىف 0
 (َرمأف] ماض أ ةراغاب مبصلاَتَدَرو دٌعل ا لعريخت لثنحا
 ا اوولا كذبوا نديودع ناكم (وير نجم

 تم احر _َ 0

 لسوأت ىف مال من ال لعلعملا فطعو هطّسو نرصى أ ٌودعلا

 (ناَضالاَن 1١ نرغأف َنيدوأف نؤدَعقاللاَو يأ لعملا

 م ناو ىلادت هئمن دجدونكا نؤكريْر (نونكك ير )ماكل
 ايارو) هعنصب هب دهس (ةَيهَتل) هدونكى أ (َكَِذ
 لضجتس هل ٍتحلادي دشمل ىأ قيدَهلا لالاعأ نت تح |

 نم يعلى ما جرخا ريب نسبا انتي الق أ) هب
 عبو طل قماز رك اونتب (ٌقَصخَو)اوُسعب ى 1ىوملا

 قريب ذوب موب مد َنا) نام لاو كلا نمي بولتلا ٍ
 | تعم لارظند اجر يمص أ ديع ” مرمكل ع 2 ميناج ملاعل 1
 : دابا ىو دومسسوك “ا هله مو نانشالا

 سل امص مح لع مس سم حسم سلا ا

3 1 

1 



 هب ناميالاو تاكلون َنيِدَلاَقَرْمَت اهكورن ص

 .ىأ (ةَيّيبلا 6 ءاجامِدْحَب نمل !) سَ هيلع هللا صم

 لبق هل زج ب ى اما نارتو ْمَسَو هيلع هناىئص ره
 ا ..«ناكالال يدمج اةاكس هيلَع هللا نص هئيحي
 ةايرتل مراتك ار برمك نق ءاّد

 نإ تفذغ هددت ىلا يأ(هّللاو دْبْحَيِل الار ليم الاوقا

 (ةاننحي كارلا نم (َنْيَتلاَدَل َنيِصِفخن) م اللا تكيزق |
 اورفكن يكءانبا ذا وع نيدو ميهاربا نيد لكن يِمّقتشسم

 فو وب نم نم مخق نآرقلاّوهَو كلذ نومتسواتي

 ظ ننجلا دا اد ٌءالّصاوُمعلَو) ب

 ْ باركلا لهآ صاو مك َنْيْنْلا َّنا) :عقتسملا (ةَممَعْلا

 تأ ةزة قمرا اج ندا سباق .

 هيلا كيلو آ١ىلاَعَت هلل هللا نم يف هدولخار دعم دعم
 ا 2 : َتاَئِياَصلا اًولَعَواَوُنَسا َنيِدَلاَن 3 0

 انج يعز دنع الزج هن -

 وسو حاس ل عع ارتب
 ظ يا م نع ىتن أو

 52097 برا معن ملل فايس
 ا

 ا
 ([بسامملا ديدشلا اهكب اردو
 ا | اهاتوّمواكز دك (املاًعن | ننز آلا تجرح و) اهطعت

 | لامر تعَبل ا ايري لعابهتملأف
 | نَدَحح)اباَوجَازانِم لد (نْمَمْوَي)ةلايا كلتلاراكتا
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 راشل ظالخلا ةكئأللل َةَينآبَرلا ٌعْدَبَس)ا يجرد
 | الع هنآ يزل مت ذَحال ميدان اعّو 0 ل
 نع ءالّصلا رت فلما( ةغطتالاهل عدد قلك
 1 ٍ هتعاطب هنم (ْبَْمَفَو) ) هلل لص

 7 قلتو رم ين لموأ ةركمر دؤل!ةروس: 00

 ترتلا  ميجزلا نزلا ارسل
 كورا اعلا ما ظوفملا حوللا نِم ةّدحلَو ةلّمج
 6 -كايلعأ (كاَو رواق لفعل نشل أي ُلَعْلأ

 ذّسلا "هيلا هنم بيجو اهءاشل ميلهعت (ردَهْلااةكيَلاَم

 خالات بل اموت يتبل ني

 0-5 لزْنَت) :7(فتّسيلرهش فلأ ىهنسريخاب ظ
 ”مه) لمربج ىأ (مّلو لاَ )لصالانِم نيئاتلاىىكحل
 هاا جيجا« راب( جر براي ةليلاف

 ( ب مالس) ءايلا ىجعمب ةيِببَس نمو لب ةييوك6 نقاو لباق ىلا ةيّسل كيل

 0 1 :رِزغْلا ْلَظَم َقَح)ادتبمّوم دعم بخ
 كاما ةرمكل اًمالَس تلح هعولط تو ىلا

 * هيلع هل م تح ف ال

 دطكبانصالا ةديعى أ( 7

 ىحل) 0

 2و الة (ةَنَيَبْلا)ملهست | ىأ (مُكهَيِتْأَت
 هو ةنيبلا نم لدي (وهاَت نيل وسر ) ْغَسَو هيلع هاى يصرع
 رم (ًةَرهظم اوك ْولْسَي) ُمَسَو هْيَِع هلى ص رونا

 ْ . يب ةههجس[ةيق) ونكت ماكحا جلست امنج للمال
.: 
 - ا

2 



 ' قنالؤما (َنَلَصعْنَلا كبَر مسابااث دتبم ةءارّقلا دجوأ
 ةّعطَقملاىهَو ةَملَع مج( نم ىنجب نال
 | كّبّرَق) لّوالل ديكات لَه ) ظيلئلامدلاّنم ةريسملا
 عع لك ٍهاَويالئذلا ٍّ اىذلا (طركالا

 هل فيو 0 (َقْج 0 ---
 لئلا اهسضاوس ف (َتيأ نأ )هّقحْس ام غاطلاى زاحف

 "الم وبلاوه دبع لييجوبأ وه (ى ينسى بلا) بهتلا
 دل زع)ىمملاى أ (َناكْناَتيأَرأ َقَصاَرإ) مَسىهيلع
 مث 0-2 أ

0 

5 0 
 د نامل نع لوتم بدكم يهانلانأ تيرم

 امدتتل) كلا نم ةيلعزؤم |غ(ةقق " مل) مكسف مال (ْنْعَل) هل
 | ةركك لدي (ٍةّيصان) ذانلا ىلا هتيصانب ترجل (ِةيصاتلاب

 طف قام كل ذب اهغصو ناخبا ةؤرعم نم ْ

 ,ىدتني سلجاوهو دان لهأ ىأ قيلت 'جذيلتا ديكحل اهمحاَص

 | ميسو هيله هداىلتص بنل لاف تاكقموملا هيف ثدحتي
 كال تعدت الّصلا نع ام فيحرم
 ذه كيلع نالمال م ايون.

 تم وم

 ظ ةرجاليخ تئشنا ىراَو ملاازه



 هر

 َعَمَّنا) ةلوهس ارسل ) ةّدشلا (ْسْعْلا عم َنِا) اهرينعَو
 ة دش راكلا نمىس او لَسو ِهْيلع شاك ص ىلا (اًَيسقرسْحْلا

 ِالّصلا م (َتْعَرْهادإو) مهلك هرصنبررسيلا هل صحن
 || » مرضت (تْعْزاَف كبَر َلاَو) اَعدلا ف بنا (ٍتصْئاق)
 نيلوكأللىأ (نّويرلاَو نيتلاو جرن هول افاد + 2 تايانائيةيندموأةيكمنيتلاو روس 2«
 لّبجلا (نيّييَِسِر ولو) نيلوكالا ناتبني ماشلا,نيلبتجوأ
 نسكلوأ كر املا نينيس ىجعمَو هيلع يسوم ىلا هتلاكىلا
 اف سانلا نمال ةككم ندمان َبلااذَهَو) رمد راجنالاب
 ممسمسسسسسس_ للا نس نر نسبا َناَمْنإِا انَملَخْدَعل)امالْساَو هيله اَج

- 

 َوَدْسأ هدارفأ ضعبى قاَنْوَوَر 20 زوصل لي بعد (يرومت
 نع ن مؤوملا ع ص تع يد فعمل مرتهيلا نع ةيازك(ٌنيل فاس
 نكل ىأ (ل!١ىلاعت هلومل هرجأ هل نوكتو بابشلا نم
 (نرؤنم ْربْعْرْجأ ملهذف تاكا ضل اول عواونم اَنْيَدْلا)
 نع هزي امربكلا نم نمؤملا غلب اذا ِثيِدَحلافَو عوطتمم
 ئَيررفامكلا اهمأ كب َنَكْي اَف) لعب ناكامهل بكل ملا
 ت”اودرؤ ََروصنسحل ىف ناّسنال او لذ نمر كام دعب ىأ
 ءاًرسجاب (ِنِبَيِلاي) ثحبل ىلع ةرادعل ىلع لاةلارمعل ال ذرأ
 األ و كلذب اًبزكم كلكجي ام ىأ باّسحلاو ثحبلاب قوبسملا
 || نيِضاَلاَضَم أوه ىأ (ٌنيمياحأ مح ازا سيل ) هل لع اج
 اهزخجكىلا نبل اأر ف نم ٍثيِدَحح اخو كلذ نم ؛ارجباب همجح
 ع ردم _نيبهانلاص كلذ لانأر لئلميلذ

 دج أ



>. 

 د يت دلل 1

 0 اتدتعراوكلال اتا لشكل
 اذان ُديَخْ ةَرَحآلل َو) هالقَودَعَدَومَبَر َناامويرشع

 َكِطْعي ْفْوَسْلَو)ايئدلا كال نم) كل تااركأا ني

 لاقفمب (ىَضَئَف) البز ج ءالصع تارا نم هَذا اف (ُكْيَر

 للا رانلاوف تما نمدجلوو ىضر أ ن ْن 5 لعق ْ
 وتسا دل ذجي مل )نيئيطنم دعب نيش مسا باوج عانه |
 دودو | لت دال و لّْبَف كيبأ دّمْعِب (اًميَسي) كل دجو ىأرسر عد
 اَمعلاَصَدَدَجَ َق) بلاط ىبأ كعىلاكمض نأب (ىَو .

 رجتدااو كادهل (ىَدهف) ةعبرشلا نم نآلا هيلع تن

 اهو ةممينعلانص مب بىئَيفاعد 0200

 سلا توخلان كلو ضرعلا ةرثكنع تخليل ثيدَحلا فق
 َلئاَسلا اَنْأَو) كلذ ٌريَعوأ هل اًمذخكُي مضت الم َعَتَيْلا ميدل

 ة قبنلاب كيلع عنبر وحياه او هرتغمل هرجزت (زهْتشالف
 0 هّللانَص هريمض ف ذحوريخأ (ْمّدَغ) اًَهِرَْعَ

 1 لاول ياَعدلامفال اضَحب

 ريرمن ماهغمسلا ( حرت ل[ ميرا ِمحَرلاهفاح م١
 انضر اربع قلاب (ٌدلردص) ده اي (َكل)انحّرس قأ
 | ( كره ظ) لمت ضقت |ىَدَل اَكَِرْر وَكْنَع) نططح
 ل انْدَفَمَو) كنز نممَدَقَناَج هلا كل شبل هلوّمكاذكو
 ةيطتلودبنشلاوماَدالاَو ناذالاو ىركذ عمركذت نأب (فلَرْك



 " ( :خيعس ّن !ز ىناالو اركذ ملكيأل لح نم هميلكتي ثنحيف

 0 1 هاك عاطل هيلا ل اج لدم نر ك3
 و دصَو) هد هنا (ّنت [و)هناوح (ىطنعأ ص اَمأ5) ةيصعملاب
 اىدنلوبمم ) نيعضوملا ف ههاالا هلاالب ىأ سمح ابر
 َبكَو) اون نع (َىْطَتْسأو) هلل قم لِ ْساَعأ و) ةنجيا
 ظ ةيفان (امو)رانلل (ىِرْسْمْلل) هئّيهم مرتين سف تنسحب

 نِنيِسْل ذُو اًنْيلع ّنا) رانلا ىف (ىّرَرَتا ٌداَمل ام هع يفت
 الوالا دوليات :رعالثّتمل لالَّصلا قرط نم ىدحلا قير ط
 اىأ(ىوؤألاَو ٌةَرَح' َه ةرحاأل امل َناَو) قباثل اب اكتر انعانيسمو
 مكدؤخ يكرر اقر طخ دّمفان د يل الا
 لض الا نم نيرئاتلا ىدحل ف نحب (لَّضْلَت ار انر ةكم لهأ اي
 قسالا الار اهلخ دي (اهالْضي الا دونت ىأ امجَموبثب ئرق َق
 يلهو نامدل اع قوت ور يبلا تركيز ) قسلاىنعمب
 وكيف انين كلذ نو دارضَْيو ىلاعت هلوغل ل قؤمرضمملا

 ىنحمب (َّقَتاْلا)اهنع دبي (عْبَنحْحَسَو) دتؤملا ءالّصالا رارملا
 داب لاصسا دنع ب ايكرتم قرت ةلاَِفْوُي ىلا )تلا
 اكو هسا دنعايكاز نوكيف ةعمسالو ءايزال ىلاعن هلل هج

 بذهملا الالب ىرتشسا ال. هن ع ىلاعن ههاىضر قي ةصملاىفلزن
 هل تءاكدَيل كلٌ لَمْف ا اراذكلا ل اقف هَدّمعأَو ماما ىلع
 لع نكل ل !ىَرْخمت ةمجذ نم درع لحال امَو) لزنف هدنع
 ١ دٍلو) هاباوث بلط ىأ(َقْعالاوَي َرهَحَو ءاَعِتَبا) كلذ
 لمد نم لْسَف َيهلاَو نلف باونلا نم طحيام.( ري
 بأي د انل!ن ع كحبيف هنعىلاعن هساىصر هلع لم

 ظ



 ا

 اه ءوض ماهاَسْطَو ننهتلاو محررا تاهت
 ظ ١ داراَنمل اًوزا(مورعدنعاعل اط اَهعبت (اهالتاؤ املا َق)

 00 5! ٍلْيِلَتاَو) معاغتراب (اه الج

 امتلاو) ملال م اهو لِياَحلاَو ةيفرظلاو رجل ةثالثلا ف
 نزوح (سيمدو) اهطسب واط امو ٍضْرالاَواهانبامو
 | نمىبعبيوأ يردصم مثالثلاىفامو هه هيلدا يف اماَوَساَمَْور

 : رعأو مثلا زيد نرط اه نيب( (اهاوُعنو هروح همه أت)
 فدي طق ألو) مسعل !باوَجَو ىآلا |سورل د داعب ىؤمملا

 0 (اهاَكَر ْنَما مالكلا لوطل ماللا هنم
 هلا ةييصملاباهازتاماتت نورس

 وو (0 م توكل نينه انيمكانل أ ةيناتلانيتلا تندرا

 هامش سأ (َتَحَن اذا)!جايغط بيتس َهاَوْعْظِ)اناَص

 حصا لوسر هديل لاقم) اضرب دا ”قانلارَمَع للاراَو ميسا

 اهل ناك اعوذ ىئابءرتسو (اهاَيَعْسَو)اهورذ ىأ ( هنأ ةَقان)

 هيل بترملا هلاَنَع نار هلوق ىف (ةؤبدكد) موت مهلَو موي
 ل اًهولَنَف (اهو رع حَف) ى)هونعلاخ نام باذئل الوزن
 ميدذي) باذعلا ( منَءَرمهْيَلَع) قبطأ (َكْم َدْد) اهتم ها
 مس تير مه قمه ةمدملاعإ (اَهاَوَّسُف

 اهمعَس (هاَمَقْع) ىلاعت (ئاخت)ءانلاواّولاب لوا ارحأ
 * ١ ميازورشعو ىدحا ةيكمل يللا روس *

 لكتماظب (ىتْياَذ! لْيَللاَو مِحَرلانَرلا هام لل)
 رهطَو نشدكك (َلَحت ار! راَهملاَو) ضرالاو ءاهسذا نبا

 تال اين ليال هتفرظلاد ل نحول افاد
 0 اوَركذلاَىَلَحاْي د دضموأ نم ىنعميأمو

 ل اركذانةنعلكشملائنحاو نأ كوركذ لطوأ ||
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 ظ ماقلت ذا هيلع تطع امو ب مضلل ني ضارتعا جيا
 تراور 2 لا اي كك نك

 0 دن كن سما

 ظ 0 يضرم ئوف ناضل ظمأ قت 1) ةرحتألا
 ىأفوذحماهمساو ةليمتلانم ءةففخم (نا) وحب ةرزكنبا

 4 >أ لومي) هيلعرد اق هسا لكل هم ١ كادت نلززنا

 ناشي) ضعي لك هضمتاريدك بالام د ةَواَدَع ىلع
 هرردعب لاء هّسارو هر دق ملعَيَف هقننأ ايد 037 هَري ل١ زنا ىأ

 ل ْذت ل تلال حض ىلت هي اجحتيرئاكتي امم سيل و

 ِِريَفْسَواَاَسِإَو ٍنْيِنْيَعهَل) نلعب ىأربرمت 0
 الهتف قلق سلا وزيؤملا قي رطدهلانّيَي ملفا اَنْ هانيده
 "1 ندع كات د اعتزاهز واج ةقملا 2 2 5

 افزاوجبيس ندب و ضارتعا ةاْجباَو اهم أل ملخعن ايست ممن ىلا
 ود ىب مظ أ واراهمتعأ نأب قّرلانم بكر كذ) هلوقب
 ٍريَتْما د انيك صو أ) مبارق (ربرَفَما َزاممَبَي) معا (ًةَبَحْسَم

 تالدصضم نيلغملال دب َةَءاَرَف ىقرَو هرّممل بارلاب وضل ىأ

 تطع تاع ناي :ةروكايل ةزارلاو م ماخفا ةيفعلا

 تم ماحتقال اتنوَو ن اكىنعملاو ىركذلا بي 5 ملا مو صفا ىلع

 لع سضل ايااضعَب مضعت ىصو (اوصاوتَو 2-6
 قل لم ةمجرلا قحاب اَوصاَوَنَو) ةّيصعلا نعو مءالشلا
 (قَنَْلا باَْحأ) تافّصلاو ذب نوهوصوملا (كئلوأ)
 لاهشملا 2م ٌبامحأ مانت اًياباو كنب نْل أَو اور نيملا

 * ةّعبطم ل َدصْوم نان
 ع ةرشع سمح مح ةيكم سهلة روس

5-5 
 ا
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 اننلابيصن مهبل دش ىأ لَك دلُمأ) ثار ريل ساشا
 درر تريلا منايا
 ون انوحلاب ةارق قو دوعقتيال ريتك يلا
 ضال كرا َر!) كلذ نعمهل در أ ةعترالا لاعمال
 (كيرداجَو) م دعْسَو اهيِلَع هان ءانب لكم دهني تح تل زل راد

 نيفطصم ى أل اح لََصاَعصرهكنالملا ىأ اننا للك ق) هرهأىأ

 نيعْبَسِن دات (مهجي ْلْئَمْوَي :جو) ريدك وفص ىو ذوأ
 ظيذتريفز الكلم فل أنيس دي أبر اًمز لكم ام نلأ

 ناكلاىأ (ْاَسْناِْلا ةركَذَسي) اهباَوو ادا نم لب (ِنْئَمْوَ)
 نال ىأ مل !ىنحمي ماهعتسا (ىزركَيلا ل نأ ق) هيف ُطَرْفاَم
 تبق نق سبل يبل و هركذت عَم ومب كلذ هركدت

 َفاّيحَتَفَووأ ةَّرْخَألاَو ةبيطلا(َنب ُي نامالاةريخنا
 هللاع أ ْياَذَع) لانلاسكب بحي الو ْمسْوَيف) ايندلاف
 :اخلارتك منول الا ذك(ق) هريغ ىلإ هلكبال ىأ (ٌنَحأ)
 هباذعر يمن ء ءائل او لاذلا مب َةءاَرق نو ٌثَحأ ةقاَنو)
 قيال هبي بحت لثم دحأ بذحي ال ىتعملاورفاكللا هفاثوو
 ةيسؤللاىهرو ةنمآلا ةييخلضلل ا نشا انني !اي) ف انيا لم
 ومألاى جرا ىأتوملادنع كلذاحل لاقي (ِكِيَر َناججنا)
 نأ كاعب هللا دنع قّيِضْرَع) باونلاب ةيِضان) ََداَزاَو و

 خاف)ءايملا ىف اهلل اَعيَو نال اًاره و نيفُصَولا نبكي َةَحماَج
 مهعم (قّبجل س1 ق) نيحاصلا(ىدابع) لم (

 #* هي انورسع هركم نإ 5 يا

 اذهب مهأ) ةذئاز مل محّرلانمحّرلا تام حف
 نأب (دّلَبَل اذبي) لالح (لج) ليم اي (َتْن أ ّو) ةككم (يّكبلا

 ملام وي دعولا اذ هل هتلازرجم أ دق قدّيف لت امتد كا لحي ١



 ظ 7 ولادي ره عوج ينيب ايات (مهب ايام !ّنا) َّنا) سلا

 + 1 انا هكزنال دارج ايلا
 0 - ةيانود آلث ةّيندموأ ةي ةيكمرفلاةروس . 38

 0 ىيركرج ىو حجرا نعل تاون
 مجم اا !لْيللاَو) درّملاناتغل اهرشكوواّولا قب يتولاو) جوزلا عع 00 ةلاو) ةّرلاىذرشع ىأ (ريشع 1
 |مسصلاباَوجَو لقع رزجىذل ذل )ملا (َكلَو ىف لهل

 مه

 تيرا ملت (َرَث 2 ”م<مزاكأي ننذعلل ىأفوذح

 مادا نطع مزاذ ىلوالاد ات ىف (مّرإ داعب كبَر َلَعَف
 كلملاوإ |(داجل ات اَذ) تنأتلاو و ةّيملعلل فرَّصلا عنمو لدب

 اهم نأكل يل» عام ارز اعبرامتمليوطلالوطّناك

 0 م6قوَفَو مميطب يف (دالبلا يف
 ١ 1 ا 0

 اركان دال قااورجحج اون 1 نك م سبا

 طوس كر منع بَصْع) ءريغو لتفلا (َداَسْعْلا منو
 الّثه دامعلال اعأ دصري لاعأدصري (داصْرملاب كير ّناٍبا ذعر عون

 رم املا ناستالا اَنأم) يلع موز اهل خاب توني

 ةنجو)ءريعَو لاملاب( امرك ا الحلا

 0 و
 ظ ةكئرإاوكو ةيصحللَو ةعاطلاب وه ااورمعلاب زناهالاو

 : 1 بتبلانومركتال لبر كلزل نوبينتنالا
 (قوضختي ”/ق) ثاريملا َنِم هَمَحْنوطمِي الو أ مهاننع عم

 ش يوكو نكتملا)ءاعطاعأ (ةَط د لعا مجريغال ممسضن أ
 سمس مط سس حسم اج حاس عا نس سل حسخا .ع صصخسل - م © 2 دج 22 صصص م سخسصسسصس اب م

 ثارتلا



1 

 ةوجو) احلاوهأب قث الخل ىثت اهنال ةَماّيمل ا( ٍةَسْنساَح
 ةلئلد فعباحر نيعضوللا ىف تاودلا نع اربع فموي
 لالعالاو و لِسالّسل اب بحت بصمت تاذ (ةَصاَنةَرِماَ)
 (ٍةّيِبأ نديع نم قيس ةيماَحلَراَن) : قءاتلا ضب (ّنْصسم)

 .ودوه ( عدرص نماالا. اعط مهل َسْيِل) هَراَرحلا ةديدْس
 ره جالو رتل هئبح با ءاكرأل هلوشلا نم 1
 ةعاطلاب ين دلاف 0يْغَسِل)ةنسح (ةَيعانِم 1
 اصح َقَيلاَعَوَنِجْف )باو تأرال ةَرْخآلاى مةَبضِاَر)
 سل ىا يالا !هاَنلاروءايلاب (ْعَمْسْي ال) ىنعمو
 ءاملاب (ةيراجنْيَع ءاو)مالكلانم نايْدَع ىأونل تاذ
 ا اردقواتاز « هواناز (ةئوم ْمَر لس انمو) نوع عم
 هيعلاتاذ الت (ةءوضْؤَم) امل ىرعال حادق أ (ٌباَوكأَم)
 يا اَبِضعَي ةكردضمدئاَسو افران و) م« رشل ةقعم
 ترج لمخا هل سفانطط سب (ْناَرَرْو) اهلا دنّتْسِي ضعَب بنج
 2 00 طن الَدأ) ةطوسيم هَ وْحّيَم)
 ٌتَعِفَر فيك اهلا َّلاَو تلح تكلل اينما
 ا اطبع أ تلم قيمز لات ثبد كيكلا
 2 نبت نه تتناول اهنا تدلل ا
 رهاج طش هلو اًهرييع نم احل ةّسجالم ذشأ من ماللبالاب

 ىضقني لنا عياله هلاق ا[ ةركأل طس الا نأ

 هديحود لث الدَو هلاعد ره (نكَذَك دف) عرشلاناكرإأ ن نماي

 ءاّضلاب ارق فذ يت سهم تسوون
 نكل(آل ا: داهجب ا[ رمآلا لبق اَذَهَو طاسمب ىأنيبلا لد ا

 7 هللا َنَعْيم) نآرتل اب (َرْعْكَو) ناميالا نع لَو نم
 اتت باذخ :رغصدلاَو ةّرخالا باز ذع (ربكالا الاَباَدَْلا 2 ( ظ

 مر.
0 

 6 ردح ولا ّ



 تفاقصريغ .ازجالا بسانتم هليكج هقولخم (يَوَسَم قلَخ

 1 هقريج نم هر لغاس ىلا يي دهفل» ءاَحاَم(ن لق ىذا

 ظ ادب (ةكعجج) بشعلات بنا (ىتزملارخأ ىنلاو)
 قارفشبايد سا يعش امنافاب يك قرضنلا

 ءاّسْنَس نآ (لاءاَس ام دا ءاَس امال !) هأرهض ام (ىَجبْست الف) ن تارتلا

 107 ا وبلا حرم
 اهب لجتال ليك مأكف نايسلنلا فوخليربج ةدارع عما

 اان قا !(رهججابك سفن بحس الو ىسنتال كلتا
 (قرنئلكْمِتِيَن و) امنم (َقْحْعاَمَو) لعفلاو لولا نم عَرُهَتحلا

 ثا ار نآرقل ابظع نكي ماسالا هَوةلْهَسلا ةجدرشللا
 صاب وك 21 1 1 ا ب
 يجو تاني نم نآرقلابركذف دينها ناخب يتب

 اهيل! تزنليال ابن اًجاكَي ىا ىركذلاى أ( 1 دوا

 اًراّتلا قصي ى زل ا)ر فاكلاى أ تسلا ىجحم (قسألا)

 عفارو تو د61 ايدرارا هداك انانو

 رهيطم كرت مارا حف دَه) َْد) ةئينه ةايح ىيحيالو) |
 نما ا ا الاب
 ٌنَبم)اخعءَّنوضورم هكمراوكو ةَرخالاروم نم كلذ[

 قع ينك ا َعْلاَو ةَيناَتَحلاب َنوُوْيْوْجَأ
 1 كنا َيْن اورج ةنحبا لع ةلئشملا (ةَرْجَكْلاَو) ةّرخالا

 يطل )اريخ ةرخآلا نوكو كرت نم ح حالفاىأ لَذَه
 (وُمَو مها رم | ىصح) نآرمل ال ْيَس ةلزكلا أ(ىقوأالا
 * ول ةارونلا و مهاربال نجر شوجو
 د * _ةياتيلرشعو تويكس ويس شاعلا ةرووس ع

 | ةيصفاناددق لح مجرت نجل ترطب
 ةّيشاخلا
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 ليو هك د ل نإ) مسَملا باو باوجو هدوضبدمالالظلا بعمل

 ظ ايلاع ةزندعنا ود ذي زم وهن اتيت (ظفاخاهنلع
 تافاهديبشتِبَو ةقراد ماللا ورنا ىأنفو ذم اهمساو

 نم اهلع ظْمحي ةككاللا نم ظن حا والا نحمي الو ةيعان
 ىةأنم (ٌقِلَخ جمر ابّتعارظن (ْناَسَن لارض ةرَرْسَوريخ

 هأرلاو لجرلا نم قاف دنا ىذ (قفاَد ام نم ٌقلح) مباوج ْئتس

 لَ َّسلاَو) لجرلل (بُئّصلا ِنْيِب ْنِم 2 همر ىف

 اكلي جي لع ايت قنا ناو ردا ماع ف ةازلا

 مراتلان نأ ىلع هاضأر يتعااذأد ( ِداَدلمنوَم دعب ناسنالا

 20 ةربتخ (َلدَْمْوَي) هثعب لعدد اق "كلذ ىلع
 | تيبلركم لاق تاينل او .ئامعلا ف بولقلارث امض
 رتوع ةمفدب (يانالو) باذكلانعاهب عنت :4 (َةَّوَف نم)
 َلصْرَألاَو) نيح لكم دوّملرطملا (عجرلا تاز ءاهشلاو)

 لوم نآرملاىأ نت )) تاينلانعّيشلا (عْذّصلا َتاَد
 اعلا ب (ِلْزَهْلابَوظاَمَو) لطابلاو قمحلا نيب لصفي (ٌلِضَف
 نولكتعي ديكو ديك: داكلا ىا مه ا)لطاَبلاَو

 مةةدتسأ ديك دكأ اريك عكأَو) ١ ٍمَسَوهيِلَع سادص ىلا دياكملا
 (نتهط هنأ ننرفكلا) ليعاي (لتيف١ نولي ال ثيَح نم

 ْ اليلق اَدْنَود) در مرظن أىأ ظفللا ةّمل ام هتسح ديكأت

 ىلع داوراوأدوررغصملم اعلا وعم دكؤم ر د ٌممَوهَو
 ةضاو اسر مضر ىلاعت هما هدخأ دقرو ميجرتلا

 امش | هش ك1 تسلا 0.221
 3 ةيآةرشع عش ةيكم ع الار ل

 هرن ىأ نير علا مس

 تلطتلا دهر آيلا) دماز دارت ملالاع كير“



 ك4

 0 ) قارحالاب (تاَنِحْوملاَو ٌنيِنِم ملا
 بانععأ (َقِيَرأ با ْدَعْوْهْل ور مركب (ْمَهَج باَذَع
 تحيرخ ناب ايردلا ىف ليَصَو ةرخكلا ىف نين مولا مهفارحا |

 انياقلااوعَواوَْم ايدل اَن ١ ) ءتَقَت كممقرحأف دانلا
 بكار وعلا كِلَذ راَيْمَالا احيَح نم ىري تانجوهلا
 هْنإ) تداَرا بسحب نيد رافكلاب (َكِتَي سطس نا
 قمل اوْهَو) ديم رجب الف (ُدْيِجْدَو) قاما (ئئٍدْنْيَوُه
 ةمالكلايئايلو أ ىلا ددؤتملا مودا )نينمؤملا نين ذهمل
 قيجشم لا مقرلاب (0ييملا) هك امو هلاخ شرعا
 له) كسمزعت ال قرب آلي اَع) وعلا تافص لاكن
 كمل دب (رْؤَميَو َنْوَعَرِف دونجا تي بحر ره اي (كلاَنأ
 مه: أ مثيدحَو هعابنأ نعنوعروركذب ينغتْساَو دونجا
 هيلَعمما لس نمل ابرز مكنملهيبنت اذه هرفكباوكلها
 (بِيَدكَت ئاوُرصَكَن بلال َي) اوظعتييل نآرقلارو لَسَو
 هثم مهل مصاعال لطم مهيار و نم اهنا ) نكذامع
 قوذءاوهلاؤّوه (جؤل ن) مظع (ٌةيَي ّنكَرْفَوْه لبا
 هاينخلن موت نيطاّيشسلا نم زجباب (ضْوْهْمحم) ةعب اّسلا ءامسلا
 بيب ام هِضَرَعَو ضرال او ءامّسلا نيام هلوط هنم ُىَس
 ارت ىلبقتبا هل اة ءاضيب داود: قتلو ترشلا و قرشملا

 * 2١ ةبآةرشع عبس ةيكم قراطلاةروس
 الصأ قرراعلاو بايتلاو «ميحرل نجلا تاج

 كلمأ بار زم 5) اليل اهعولطل وجل هنمو اليل تآ
 ىردال ىتاثذأ لووعفملا لم ىنربخوا كربم (قراظلا ام
 ربغلاةراطلانأشل ميظمت ِهيفَواَعْربْخ والا امدحب امر
 ؟ىنجلا عْثَقاَْلا) م لكوأ ايرثلاىأ (زمتلا) ره هدحب امم
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 ا



 يعقح

 | تىاىأ نَنوِسْوْن ال 'رانكلاىأ منهل (قزّيماَسقلأ

 دوجو عم هكرت ف مهل ةج ياو أ ناالان مخه عنا
 (نوذؤئجال نارفلا هيلع عرقا ذا) مهلام (و)هنيجاىب

 ىف نوع (َنوُعون ام, لع أ هنا و) هريعو ثعبل ل
 مريح( ا الاعأو بيذككلاورمكلا نع
 اركاضلا اولَعَواَو وص نينا نك الا 1 .ملااَدع» ل

 دب

0 

 اةفرع موي (ٍروُنهْسَمَو) ةدمجاموي (يهاشو) ةّماّيَقلاموي
 فاثلاوميروعوم لوال تيدا فذ

 . ةكش.آلملاو سانلا هدّهْشَت ثلاثلاَو ٍهيفلّعل ابدهاش

 نحل (ليه) دل هريدقت هر دص فوذَحجم ف 'باوجو

 هلو الع مثار دقوا مْوهولاتاوهنم

 ا محو د 52 ا 0

 ْ 0 ا م مسيل تخت
 ل ىذلال دونجا ( يم ل هكلم ىف (نئَِعلاَوش اياونمؤُذ
  ىأ (ٌةيهمس عل لك لع ةنلاو ٍضْرَالا واو مثلا نم
 0 اوسفَندْلاَ َنا) م املا نينمؤمل ىلعرامكل نينمؤلا دانك اكن ان



 دشن تطعن باج الا 2

 تولاوهو لدن لكل نس ١

 0 ل

 ْرَشَوْنَم هيف و نيديكص لاشي د ىف رشف امهْيلَع هلع
 َلاثِلَقْيَتَو)هنعزو اهب ضرعلاد عدو كله باسحا
 ءاتكن هانم اه َق) كلذب (اًروْدْسَم) ةّمحجاف 2
 لجو هقنعملا هانمي َلَدَس نواكل اوه (ِهرْهْلَح ارو
 (ىعّْذَِي َفْوَسْف)باضاَهِب ذخأيف ٠ ف ءرهلظ رو ءارشي

 1 ا او ف دع

 1 د ءأرق ىو .ةديبشلارانلال خدي (اًريِحس َليْصضَصَو)

 2 أ ين 4 اكمل كماللاةداضلا حدو ىودانلا

 1 هاوهل هعابتإب طب (ًرورسم) اين نلا ق.نريشع
 هنا ىأ فو ذحم اهمساو ةليمْسل ني ةففخم (نآ ْنظ

 هّْبَر َّنا) هيلا جوري (ىّب) مي رىلا عجري (َرْويْنَل)
 ال معا رول وحرب 6 ايصم يما
 ٍلْيللاَو) سمْسلا ب وزعد حب قذالا ىف ةرماّوه (قفّشل اب)

000 5 

 ا سس لالا تلذو هرؤد حو عمججأ ( قس ازا
 عئرلا نود توذح ننوبكرت, هلّصأس ىلا اهأ (َنّيكَرَمْل)
 بط نعافب) نينكاسلا ءاَمَمل ال اولا لائم ال !ىلاوتل
 ظ لوح نياق دامو ةايمحا َتولاَوهَو لاحدعيالاح

 هل



 موو

 ؟اّتخل 57227772 وحتممو سد دل نم
 كلذ ىفو) كلما ةحماتهنم حوف بشيخ ى أ (كلنم

 هللا َمَعاَط ىلا َةَرَد ابملاب راباويظرولف (توسصاسلا ل ا

 /لتياع) هلوقبرسف ( يونئسل نما ءب جزم ام ىأ جارح

 اهنم ىأ(َنوُبّرَعْلا اه كرشِضاار قم حدمأب هبصنش
 الحج اك (اوُمّرْجأ نيذلا َنا) ذّملي نعم برشُت نمضوأ
 84يوم رو لالب هراهك اوس نبل ءاود اك هوحَر

 0 رم م) نونمؤملا ىأ (اوارَما َداو) مي ءازمتشا
 اًرهَمشسسا بج ىباو نضج اب نينمؤملا ىلا نوم لا ريشي ىأ
 يهكا والعن اذهل ه أ ىلإ) اوحجت وُبَلَسْتااًذاو)
 هوَ اد!و)نينمؤملا هركذب نيرممم ندهكف ِةَداْرِق لَو

 م (َنٌولاَصُل ٍرالْوَه َتااَول اق) نينمؤملا اوأَر
 راوكلا ىأ (اؤلِسزآ اًمَو) ىلاَعَت لاق مست هيلع هسا ب

 قحيهلاعالوأ مهل (نيلظنواح) نينمؤملا لع (ْمهْيَلَع)
 نين ا) ةمايعلامود ىأ( ويل انرمهحاصمىلا هوررب

 نوط سك نمار الا ع نك
 ظ مزم نوكئنصيف ن ويِذَحِي هَيرامكلا قا هفلز ا

 بكزوج (بْوذ لها اشّدلا ىف رامكلا ةلصعا6

 5 '” معن (يْولعْفِناود اكامْزاَوْكْلا

 5 تا ايو تدق نادال 5

 0 02 قايم 0
 امعّسو ديز تدل ْضْرَأَلااَدإو) عيطنو و عمت نأ امل
 نسل أقر ٍلّيجالَو ءاننب اهيَِع قببرل و مي ديلا دمي اك

 (تنذأ )هع (ْتََلْحنَق)اَهرِهاظ ىلا نوملا نم ابني اما[



00 

 زم اومي),نودوعبم هيص انؤمويل لم نم ىل دي (َمْوَت)
 هرم أ لجال قد الذملا (َنيلاَعْلا ٍتْرل) هروبش نص (ْنساتلا
 بكىأ باَيعْلاَب انك َّنا)اتح (ٌقلكرهئازجَو مباسحَو
 | لامع ال عما باتكوه ليس ( نيكل )رائكلا لاععأ

 الا ضرالا لفسأ ناكمه َىْيَمَو ةزمكلاو نيطايشلا
 باّكام (نيِجسأَمَدلاَر ذ1 مو )هدونحركس يلب الحْوهَو

 تيب نك ٍنُيِمْوَي لْدو) موتنم ( طووْرَم ثار نيحيي
 مبكي ناو أ لدَب ءازج | (ِنْيَِلاٍ ْوَيبَنْوب نكن يذلا
 ةغيص ( مد )زوما زو اتم (نْفْط لكل ] مب ثم نك اهو

 (نيوالايط اسأ لاَو) نارعلا (اَنثاَيَآِهْيَلَعَقْشْساَو!) ةفلابم |
 داطئاوأ مضلاب ةروطسلا عمجامبلق ترطس تلا تاي اكملا
 بلغ نر لَب) كلن مهل وقل ر جز و عدر قار نككلاب
 ووصاءملانم (ٌنوْئَسكب اود اكام)اجشسعف ( مؤلم ْلَع)
 ةمايفلاموي (ٍنْرْمْوَم طير نعم !)اًعَح(الكزادّصل اك
 اولخلدل ميج اولاَصل مهن! غ١ نوريالف (َنوْوجل)
 ىزلا) بادعلاىأ اذهرمهل لاقي مح ) َةقملارانلا
 بيكى أ ِياَرنَأْلاَب انِك َنا) مح (الكَن وذ زك ب م
 وهزيف (َنيِيِْلَعءل) مغاعا ىف نيف داَّضلا نينمؤلال اععأ

 نيله ائمْومَو ةكب الملا نم زيا ل اعال عمراج با
 كار ذأ امر)شرعلا تح َةَحِباَّشلا ءامسلاىف ناكموهَلّيَدَو
 (موكرع باير وه نيئيلع باتكام (َنْوَيِلِعام) كملععأ
 .ٌراَرْبسَاْلاَن[ هك الملانم يتوسَرَعملا ٌنَهشِد)موتنم
 (نورظنب) ل ايا ررَسلا (ِكئاَرَآَلاَلَع) ةنج (جمتَ
 .| (مجعنلا ٌةَرْضَم زههوج ىف ئرئك) مجنلانواوطعا ام
 .ةصلاخرمخ (قِيِحَر نص َنْوّمْسْل) هنشحَو متنتلا ةيجتب



 مو+ع

 نم (ْثَم لَ ام)ةّمايَملاموَيوهَو تاروكذملا هذه تدو
 ايلا (ْناَسْسالا اعل اي) هلم ملّفاهام (ْتَرَخَأ امو )لاعالا
 دعب (َكَمَلَح ىلا )هتيَصعََح (مجرككلا َكِيَربدلَنعاَم)
 2 وتلسم كلّدج (َكاَوَسَف) نكت مل نأ
 "انتم ىلحلا ل ديعم كلعج ديد سلاو فيؤخلاب (َكل َدَحْف)
 ةوُصَّيأ ىن)ىرخال اًنم لّوطأ لجرو أ دي تميل ءاصمالا|

 ' طا مركب رارتغالانع عدَر (هلكَك بكر َءاَس) ةدئاز (ا
 | ىلع ءاّرججاب نيتك اب) ةكمر امكى 1 (توب دكت لَب) ىلاعت
 ' مكلاعال هك الملا نم (َنيِظْاعَثْكِيَلع َنابق) لاعالا
 هعيمج (َنوَلعْسَتاَم َنْوْلْعِن) اهل (َنْببَك) ههاىلع 0ّماَرك)
 (ت ىل) م1! نيقداّصلا نينمؤلا ارسل نا
 (ائولْصَي)ةفرحمر ان ( حجج ىلارافكلا (َراّيمْلا َناَو)ةنج
 :هامر)ءازجلا(ِنب َنِلاَمْوَي) اهزح نوساَءرَوامولخ دي
 مْوِناَم) كيللعأ (ٌةلاَر د اَمَو) نيج. (َنيِبْتاَعِباَنَع
 (ٌضْؤَي)ديأاشل يظمعت (نْئَتِلاْْوَي ام َكاَرْذ ام غِنْيَيلا
 ةحئنملانم (ايَكس يمل ندعم كلم ال)مودوه ىأ عفرلااب
 / نم دحأ نكمل ىأ هيو هريغلرعأ ال (عَي ٍلدَمْوَيْنْم الاَو)
 3 . اين دلا ف الخ. هيد طسوتلا

 ب تاز الاقؤتس ةندم وأ ةيكم ثئيشضاخملا ةّروس #*

 | داووأ باذع ةملك ( لْمَو ميِحَرلاَنمجَرل هللاوبسنل)

 باَنلا]نمىأ (لع اول انك دانيل َنيِْيطاِل) خكجف
 و أ) مهل اول اكى1(:هؤل اًكاَذ ا )لكلا (َنْوَمْوَتْسَي
 ليكانوصّمني نوزشج) مهلاؤبزو ىأ (ٌمّْؤدَرَو
 كنلوأ) نْمَحَني (َنطَِب) يون ماهفتْسا (/1)نزّولاوأ
 ةَماَسلاْوتَوهَو هيد ىأ(ميظعمؤيل َنْودوُبْبَم مهن

 يي 0 6

ِ 

 ا ل



 س46

 : 00 ا

 3 قا ناز تلح 9 و ا امه
 هللاوصدي ىأر (51َز َْمَلَو) جْمجز اكبناونشبي) هيلع مس
 (ٍنيِبْملا نعد ل زوو رجس يلع
 هللا يصد تق ارز قرا لا

 ' ا تابت لجو دال «رئؤ كم“

 0 دم : قرط قاف وبه : ١

 داع

 ايلا تدق رو جرا انهي هقاوشإ)

 راجيا و) تطف استرو تضتفلا (ْنْرَُس 1-1 7 كاَوكْنااًَوْو)

 ااَتخاَو نات تام ضع قاعمب فَ
 ثعبَو اهءارت يلق (ْتَرْثْمْبْوَوبَمْلااَ (ترغطت زوبع اَدابو) حملا بذعلا

 : 0 ا ِءِجَواَهاَبوَم



 مدا

 موي وحق ور نوسؤلا هود ةحرف حرف ويب كاَص)
 (ئلو)داوسو ةىلظ (ةَرَق ّمَف)اًهاشْمَن 0هفهزت)ر ايغ َريعاهْيلَع ظ
 , انين وعم اجا ىأ مَرَمعْلا (ءَرَصْلا ٍةَرَمَكلاره) هلاك هدم لهأ

 9 ةيكنورسعَو عش ةريكءربوكدلا ةَروس :؛ 1
 هتبضغلا (ْتَروك تلاد حر نم ل اما ا

 اوم عل ايلا

 َتْلظ ع لِياَوحماَق قولان قايم ايه ترا

 لام نكي م ةرعالانم ما يلدا
 تيس سس

 2 دو قلق يضل

 .اوحو مب بط اخ امل ,اكحءاتلاسكب عرفو (ُتَلجَف بد

 ترشذ)ل اعالافصك (ٌئْسّقلا ًراَنَو) نذاللم تلتف لَو نأ

 ا ل هع دسم دي دشسلاو فيفختلا|ب

 الا( دارك) ءاشل نعد جا عزنياك انكم أ نع تعز
 ٌتْعلُز' ور ادب ل 2

 فطعامَو َةَروَسلالَوْأاَا باوجَو اهولخدّيل لاهله الترف

 تازوكذلل ءَدَه تؤ ضنك أ يفت (ٌنسعد تَلبع ا لتَتع

 ميس الفرز شوريخ نم (ْترصْحْل ام) ةّماَيعلا امودوهزو

 لعز ةَساموجلاه شكلا ىو ابو ةدئاذالا|
 دعي نول اصضدىسينحت دراطعو ةرهزرلاو خير ملاَو ىرتشللاو ا

 اًمجارركدا د < دق ىرصلاك اكرباميب اه بام انوامارج دج 1



 فصلا

 00 صح

 | و د ملل ىق) نمل ( دد(قرَيالأ
 هنعَتأو) نعال وهو ىعْسد لعاف نمل احدنا ومولا ١
 ل” قلك لع اشنن ىالضالاو ىرخال تلا مند كهل
 قاخلا ةظع (ةركذت) تايآلا ام روس اع ت10 نط د لكم

 تاريخ( مب ظعت اذ كلذ ظْمح (ْهَرَكَذ ءاَ ن١
 || ءامتلاوف قعر هما نع (ََمّيُكْم) ضارتعا هلبَف امو اهمال
 ةبتك(قَرفَس ى زاب نيطايشلإرتم نع ةَهزنم (ٍةرْهطم )
 لأنهن نيهيطم (وَوَرب ماركر ظوفحما حووللاسماهنو خيي
 متنا قرف ات رياك نعل ماضل امارفاكلانعل (ٌاَسْسالاَلَت)ةكاللل مهو
 نت اهفتسلا قل عَن ىأ نما زمكأا لم هلّمحام ىأ جون
 ةعيطمخ ةقلع زد لوما لاقض هني هنّيَب غ
 ل سومو ص قرط أ ل دملج .اىلا
 ةَتياَواَدَ هرتشمريق ىفهلعج ريف قت امد ةَرسِم)
 هب (ةَرَمَأ ام) لمني ل (ٍضقَي اًنراَهَح (لك) ثعبلل (ُهَرَسْدأ
 رّدَف فيك(هِماَعط ىلإ رابتعارظن (ْناَسِإلارظْمَيأَ »بر
 ضيا اًنٌَكْعَسَد مناص باكتلانم ٠ (ةاملا امي ان )١ هلرتيدو

 ادعو .9) ريعشلاو ةطنجماك حابس اقاَقَس) تالا اب
 (جلنلقنادح 71
 ٍرَهَو مجالا هاَعِرتاَم 1و ةَيكافى)راصتمالا ةرمك نفاع
 0 يح اماعيتموأ ةحتم احمر انعتلا

 هنعمل نقض اا اجادإو) اصيأ اهيوم دعت دب (:خب
 'ظ 20011 لدم موي ةيناثلا

 تاكل) هيلع د اباَوِحَواَا نم دب م وي (مّيِبَب َو) هنجوز
 | هريغنأش نع هر خشي لاح (هْيِنعُب تش ِدْئَمْوَم مم عرج
 ١ ةئيضم رشم كَمْ ءوجاو) هسضنب دلو لكل تس ىأ

 ”«هابس متعلم

 رس ١
5 1 0 1 ٠ 
 ا



 هاوأم(ىَو ماع ألا يف مجحأ تاق) تام تاَّوههْسلا عابتاب ايلا احن

 السسلام لري د ناب همايض (هترادم اي احلا

 ١ 0 ف عيطلاودانلافىماملاف ب 00000
 !مايفواهعوفو م (هاَسْرمَناَيأ د ةعاّسلانع) هكمراعك أ

 ىح العدل دنع سيل ىأ (اهاَرْكَو نِم َتْنأ)ئس يأ ىف (مينف)

 َما) نيغ هملحيال اهملع ىتنم هاتي كبَر لا اهركذت
 مهن أك اناني هام ْنَم) كراززا عمسياغعا (لِذْنُم َتْنَأ
 أ اها ةيِشعلا) هروب اوس اوريو
 امن املةّيشعلا ىلا رضلاةواًضا محو نركب وأ وي ةتشع
 هله كلا عومو دفاضالانسحرور اهنلا افرط اههذا ةَسْج الملا نم
 #* 'انوعيدأف ناتننا ةتكو سدع واوا 5

 (فوذو) ههجو رك ىلا (ّسبع محتل نمحّرلا ساو ش)

 0 ةءاَجج نأ) لججال ص رعأ
 وارثنأ نم همالشا وجري نيم مب لونغ وه امج
 انف كل ذب لوطش زنا يثير ردي مق مممالشا لع صيدرخوه

 0 مب ىلا ْ(َسوهيلع هنلاوضوجنلانرضند انهَقا كملَءام جلع
 قي كلذ دعب ناك ةزوسلا ء نّه ىف لزن امي كلذ تتوعذ | 1
 ا ٍمو)هءادرهل طبي ير هْيفبتاَع نمبامحرس ءاحبلذا هلأ

 | ارق لصالاف ءانلا اغداهيف (َّكَتَي هٌَلَعَل) كيلعي (َكْيِرِدُ
 ماعدا ديف ركزي أ)كنم دامي

 ةلظعلا رمت 0
 نساَجأ] رسل باو ينس ايس اق ل |

 دير دنتب هءارف فق (ىَدصَت دل تاك) لاملاب (َىعَحْسس
 كيِلعاَمَو) ضّرعتسو ىل د انو لصاللاو يناثلا ماغ دايداّصلا

 تم



 ممم

 هلا اي[ نم (ىرنكل ا هيلا ُءار أق) هف اضف حىَسْدَعَت)

 0 ا (َبْنَكَف) اصعلاوأدَبلا

 شد اًمفلاب ضرالاف (ىقْسي) نام الا نع 0
 تدل (لْماْلا مجرات أَلاَغَف ىَداَف )هدنجَو ةرصتلا

 (َةَرْخآلا)ٌميوفع لات قرحلاب هكا قفا دَحأو 1 وف
 ها نص !تياَم اهلْيَس هلوق ىأ (ىنوأالاَو) ةيلكلا هذه ىأ

 ةَربعْلاروكذلل (َكِلَذ فَّنا)ةنّس نوعترأ اممْيَب ناكو ىرمنع

 ةياثلال ادي اق نيت رزهلاقيِحب (مننأ )ىلاعت هللا (ىتنيْن
 هكرتوىرخالاو ةاهسلا نيب فل لاخر او اهليمَصَواْنلأ
 (اهاَتب)اًعلخدشأ مايتلا عأالَخ سس أ) ثعبل ورك ىأ

 ىأءانبلا ةيتغيكلريسنمت (اهككمس َفَر) اهعلحخ ةّيفيكل ناب
 دوس! هدم اهكمس ل ضو ايْفَرولعلا ةهج فاهم لحج
 حرخأو) هىيلظأ (اهّلْيل سطع َو) بيعالب يوتنم اهلَعَحب

 اهلذ الل يللا هيلا فيضا و اهسمسرودزربأ (اَعاَسْخ

 اهلطسب هاد َكَِذ َدْحَب صرلاَو) اهجارس اهمال سمّملاَو
 راهصاب لاح ( 'جرخأ) وح درع نم ءاهشلا ل بح ةقولذم تناكَو
 هاعرت ام (اَهاَد :عو) اهن وع ريمغتب (اه ا اهنم) اجزم 0

 املاوتا وهال نم سانلا هلك سانلاهلكاي امو بْسعلاو رسل نم

 لع ايس أ (اهاسز (لاَيَحاَو 0 يو ا
 0 ىارذملهل لوعتمم 12اَتم) نكس ل ضْرالا هجو

 ا ٌلَنْيِمْوَي) هيناثلا
 ا ةكرشلا رانل نجع ) تزهظأ (تَرَربَو) زشَوردخ نع

 , تاو رك ان : مقرا ةلاذا باوِحَو ٍهِحَوءاَر لكل (ى (ىرب رن نطل

 ةارجم ظ



 ملا

 :نمؤلل حاورأب قست 0-5 الرا اقْبَس ِتاَعِياَنل 4 ل

 مالو "د هكتالملا (اًْمأ ارب َدملافر ةنحجا ىلا

 نثعبنل ىأ فوذح ماسالا هله باوخو هريبدتب لزشتا

 هلا بَل مونى لما هو ةكئدانكأي
 اهنم ثدحيامب تفصوف لزلزتي ىا د لك فجرياىلوالا
 وة:سنوعبر أ امْينِبَو هن ةيناثلاةغنلا ورا

 هيفطوعو اهريعو نيتنفنلل مسام ويل او ةقجارلا نم لاح |
 0 نّرَمْؤِل ولا يالا اثلا ب عع ع عقاولاثعبلا

 ٌنوِلْوَعي) رن ام لوهل ةلْيل ذ (ةعْباَاَهْراَصْبا) ةَعلَس
 اًنِئا)تعَبلل اراك اوو ازهتساراصتبالاو بولشلا بايرا ىا

 ىلع امين للاخر اَو ةّيناثلال يهمس نيتزهلأ قيقبحب

 رجال (ةرهاحلاف هيوم نيتسولا

 عجن هنمورمالا ل وال مسا ةَرف احنا ةايحلا ىلا ٍتوملادعب
 يوما د !ًنَرفاحىفنالف

 نست تأ( اولاق) حن ةنسفتم يلا ةرخان ةءارق ىف
 ناسحتاز رس جرس اج ةعجز (5 5١ تدع نأ و دا ار ) ةايحاملا

 ٌءَرْخَد) ثعبلا اهسعت جلا ةقدارلاىا (َاَمت ان) ىلاَعَس لَك

 1 ِى 4 0 ٌداَق) تحمل اذاف (ةَداَو)ةخضن

 ع : 0 ٌدقلملا |
 (كل لَه لم )رمكلا ىف دم از َواَمَم (يَظدب !َنْؤَعْرِف لل

 ماعداب ىازلادي دْسَتِب ةءارق ىفَو (َّكرت نأ ّىلإ) كوع دأ
 نأ دشن نأب كرشلانيرهظتن امي لضصالايف ةّيناثلا هلا
 ظ هرب ابهتفرعم ىلع ثلن دأ (َك تلين كيفاتا نبالقلا)



 مك

 تالخم يخل دحاو نماّ_يذكت ىأدي رشتلابّو اب كك |

 جابر عاين دلاى عَجياَم
 مازجىا (نلَبَر نمار حر

 نوارسكع ا (باسج) جنم ل دب ناطع) ءارج كل ذب هل

 تور ىبسَح تلقح لع كا ىاىنبسح ا ناطعامهلوت
 للذكر امبامَو) عفرلا رجا (صَْآَلاَوِتاَونََتلا |

 ىلا ةَنِم) قلخماعأ (تْوكِيمال) بررج عّمحف ربو
 )مو 0000 نادال الع لياطج)

 أو هللا دنجو أ ليربج ( شوا مْ وصي نوكاكالل ىرظ

 نم الإ) قلح أ (نومكَي الا نيهطصم ىأ لاح لَدَص
 زمولزم (اباوص) الو (َلاَقَو) مالكلا ىف نما نا
 ىضترأنملاوعفشي نأكةكك اللا

 اننا (قححأ ويلا َكِلَر)

 امور لامعا ءاَس ْنَف):َماَيقلا موكوهو هعوقو
 اة

 مارد أانا) هيف باذعلا نم مسيل ةعاطب هقلاىلا عجب ىأ
 آلا ةّمايملاموي باع ىأ َيِنرَفاَيا َذَع) ةكمرامكىأ

 لظَْي) هتغصباب ذل فرظ (مْوَي) برق تآلكوا
 نا

 اا 4 0
 عم

 ةككاللا عت 0 ا د
 | ؟تالكش انثلأو) هدشباعزن ًةزعاراوكلا حا اورأ ع مقا

 ضظ110أا0 1 0
 ْ يايات زم ايدامّسلا نم مس م ةكتالملا( ايس احنا

 لت



 (تّوؤدأَتف)ليفام ارساغانلاو هل ناّبوأ لضعلا موت نم لدَب

 (تفو) ةغلتخم تاعامج (كاَوْف )فق ولالا مدوبق نم
 َتاَكَق) ةكك الملا لوزنل تّصّمْس ئاَسلا)فينزتلاَودي دشتلاب
 انكامأ نعاجب بهذ (ل اسحياٍتَرَيْسَو) باوبأ تاذ (اَوْبَأ
 تاك مهجن !)اهريس ةفخيو هلشم ىأ ءابه (ًباَرَس ْتناَحَك)
 الق نيرفاكلا (َنيِغاَصِلِلا :دّصرموأ دصإَر 2 (اًءاصْرَم
 لاح نيش ال )اهم ولخ ديذم هل اًعجرم .(7ام)اهنوزو اجت
 اليا الاروهد باتخأ اعج)مهئبلار دعم نا

 0 (اًوْزَب امن نوهو َديالاهلّوأ م
 ل! اذ زلت برش ام جرس هنو 0
 فيقحعلاب (اقاَسْعَو) ةرارحملا م اعار اهناع (اًممح)

 ومو د م اهدا خ1 نا بسلا
 'بذالفرهلمل اًمْواَوُم /اًقافوي ءارج) كلذبا وزوج
 (توجزيال اود اك مم ا) راثل نص مظعأ با نعال ةرمكلا نم
 نإملا (انَياَي اياؤد ٌَنَكَو) ثحبلا 6 ال ناتج نون اجي
 هانطيمض ( ْناَنْرِصْحأ) ل اعالانم (عُّس لك )امي نكت ما دك دك

 ميزكت كلذ نمو هيلع ىزاهجمل ' .ونمحلا مولا ىفابسك (اَباَنك)

 سوهو دنع ةَرحكَْلاَف مهل لاّمنم ىأ وهو ذق) نآرقلاب
 (ًباَدَعألا ”يليرب ْنَلَه) ءازخ اوفو ذم هيلع باذعلا
 ةنسب ا قزوم نام /َواَعَم نيِقَتْمبَت ا مِباَذَع قوف 7
 0 َو)هل نايبو أ ازافم نم لد نيتاسب (ّقْناَدَح

 انهتدث تبعك ىراوج تيا كال

 وكؤءاتلارثكب برت عملو نس ىلع بارت أ )بع بار ا) بع اك ممحج
 راغأو لاّنَملاْىَو الام ةئل ام ارم (اَقاَه داس أكو ) ءاذلا

 اهرب برش لزع هن ىأ ((جو َنوُعَمْسِتال مخ نم

 حج

 الا للا ا 0



 سنام

 دموي َلْيَو) نولَصينال(َن َنوعَكْرَيال)اولَص /اوعكرا
 يتم وب) نم ود) نآرملاىأ (1 12 نع عابد ناي كرا

 هبب موي كك دحَب هللا بيكن و هريب ماما نكميال ىأ |
 + 2 هريغ هيلع لّمْثس مل ىزل از ايعال ىلع هل امثسالا

 0 ل را لل هيك ةروس

 (َنولءاَسْسَس) ئش ئأ نا نِمحّرلا هئامنب)
 ئلالل ذل ناب (مظْمْلااَب 00

 لل ل يلا 0 هميزعنل ماهفتّسالاو

 (هتوغلتنحم ِءْيِو'ٌْىزلا) ءريخغو ثعبلا تل مشلان ارملاّنم

 (نْرلْعَسعدَر ل ( 00 رو ورق كلارك رن ونبي نونسوملاف

 اهيفةحو ديكأت (نْوْفْخَيَس الَك:2) هل مراكت ىلع مليم
 يلا امو غلّوالاَّنم تش أ نال اديعول ان أب ناذي الل نب
 شاف (0اهمٌضْرَألا لَم هَل )لاق ثحبل اىلَع ةّردّمل ىلا
 اًيملا تت كضرالا اهب تبت (اًد ات أ لابحا ور دهملاك
 اًروكذ لجلَّوْرأ يوب د دك م 1-0

 اَنََو 27 راهّنلنلججَر) داوسب از اس 02ج لمفل
 ا ا 0 د مما

 هنن النواب تاج نينا
 تاو قف نسال ا ادد



 1 ترا زاوهجن انوه بعت نالت ىن
0-0 

 م الرازلا (بهللاَنِم) يشم محعةري (خْنالَو (ىتحنالٌر)مويلا

 ءانبلانم (رْضَمْل م ان مرباط امه (ر رسب ىزش)رانلاىأ
 تروج متاع

 ارثس ثيي ديما قو اهم ولَو هتئيه ىف (رعص) ةل امج ةءارف
 قاوم وشلارتصلب الدوس بلا اوريلاىروسأ
 ررتلاوال كيمو ركد امل دوس ىنحم ميلا رغص ليم ةٌرفصب
 روبل داقلاروخلاو ارش حمجرارشلاو رش َ

 بوف (َنْوَمطْنيال ْطْوَي) ةَمايَملا موت ىأ (اَنَه نيب كلل
 تنوي طع (َنوُر دمعي! د ذعلا ىف و يهل ندد الور
 دلرعاالف نذ ١العأ يت زحف وما دوهم يع بتسل

 أ :تانخملْضَمْلامْوَياَذَه َنْيِب زك ٍدُمَمْوَي كي َو)

 فخ كلام تيل داق ةكالا ذل

 .ةليح قْيكإك نكن اًعيمنوبذمتَو نوبْس اح
 | ٍدْنَمْوَي ٌلْنَو)اَهولَعْف اذ نو درِكَم) كع باذَحلا مف د ىف
 شالا ابنا تش اكتى !(لالضىَنيَمَْملاَ !َنِنِبنَكِدلِ
 (َنوهْنَياَم هكآوورهاَلا نية عبان (ِنوُيْعَو)اَهَرح نم لظي

 ظ مهماوهش بسحب ةحاىف برشلاو لكل ناي مالغإ ِهْيْ)

 , لهل الو بلالاف سانلا دام بس اَيننلاف دلك.

 1 نْولْمَت ملكا نيهنتنم ىا لاح لئن اوشا او

 ني رو نيل يزخاك كذكاو تاماظلا# ظ

 فراعكلل باطخ اوُنعَمَحَواوْكَنِيب ِدَكْدلل ِنْمَمْوَي لِيَ

 ؤ دي دمع اذه ىف توملا ىلا هسياَعَو نام لاسم (ةلِلَ)ايناذلا
 مايل ليما دارو نيب ركل ِذْئَمْوَي ليو نومي ؟ تع 1



 مري«

 ةةفاارعلاب اناعأ (5 نفق تاق اعلاَف) نطلع - حايرلا

 11 ايما مارح او لالا لطابل او قح نيب قرض
 ا و او اطال نعمل لدن ىجولاب لزنن هكذ الملا ىأ

 | هلاصرازنالاّوراذغالل ى1 كدي ؤأاَرْذْغ) 00
 | امتا)ارذعل ذ مصب ئرهوارذن لاذ صم ةءارق ىف و ىلاعت ا دلل ذأ

 نتاكعَفاَوْل) بازئلاو ثعبلاّىم ةكّمرافكىأ (َنوُدَعْوَت

 تجف ارسل راى )اهرود ىع عتَسِظ موجلا ا داق) ةلاحمال
 ؟لْسْؤرلاَ !َو) تريسو تتنف شعت هل اححصااَوايو) تشم

 الر تقول تعمجو اهم ًاليزميل امو واَولاب تَسِصْؤ

 خيلإبتل ابمهمتأ لت ةداهشلل تلجأ ميظعم ويل (وؤن
 عقَو ىأاذاياوجهنم ْلِْخْوِدَو لح انت ليما مزيل

 9 وبن (نْمْلاْمْوتاَم كارذ [1مو) قثالخ نيب لّصملا
 كِل مالوهل ديعواذه (َنيبَ !دئمؤت لئود باش
 (ٌنبرخكلا هع ا

 لم 2 : نمحا ةككابانلك َكِلَدَكَر هكتنافككا ذك

 ىو

 مز2 ير 0 0 2 9 2

 . 00 0 ل دوا
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 دحاو ةلئح هلزنن مو الصف ى أن اربخ (الي تا

 ملم الو) هتلاّسر غيلبتب كيِلَع يكبر م : مريضا

 و ةحيبر نب ةبتع ىأ ([رتمَكَو أ مرا دافكل ا نم (عتم

 نت عجراملّسْهيلكهسا للص بلال اق ةَريخملا نب ديلَّولاك
 0 او ارفاوو21لصداَري نأ زوجيؤ رمال اذه

 ًالّصلإف (َكْمَر معآ كذا و)رمكوأ حا نم هيلا كاَداَمْف ناكايأ

 ليلا َنِمَوا رض علاَورهظلاورخملا عب لْيصاَو 1ك
 لصقل من وعآليَ ةسو)ءاًمعلاو بزلا نكي (ةْل دج اك

 ا م وطملا

 ظ اليتم امو م ءارو تور َدَيَو)ايذلا ملال نوبي روم
 0 انْعَلَحْنْ) هل نولمتيال َةماَيَعلا ا

 (َمل َدباَمِْْساَداو) مهلصافَمو مءاضعأ مهر الانيق
 ب ل

 نهذي أمي ناوحنا عقوماذاتّمَدوَو ديكات (الي

 3 ؟ق ويلا اه ا ةياملازاو كلذاشي ماكت
 معاطل اب اعيرط (ٌةلْي 00
 ال ) ةعاطتلاب ليسا ذات ءايلاَو هاملاب (َنوءاَنَص اموز
 ف مك همام (ايلعناعمقاَن !) كلذ (ْكَساَءاَِي نأ
 نيوسؤلا هو هتنج(هتْمْحَر ىف ءاَسِي ْنَم لج دُن) هلعف
 مهل دع أ)هرشمي دعو أ ىأر دعم لعد ةبصان (َنيِلاظلاو)

 7 ,._  نورهاملا مواملؤم الأ اباد
 د ةيالل وع : لا [ةروس د

 حابرلا ىأ ل يالسزلاو يجول نيل

 0 ا افرعكة عباتّنم

 اًرسن ِتاَرْساْنِلاَو) ةَدْيَدْنملا ايْذلا اًكضَع تافصاَحْلاَف]



 ع

 هر اهلالظ) الظر مهم مِهْيِلَع) نب ارشد ادة الز

 00 ا دا دا كالا قراقع تاذفر

 ٍوّضِف نم ٍَةَيِن اي) مق( م ءْفاَطْيَو) ممل أردعاملاو

 ١ (ةضف مري راو فري راوق ْتناَكَر ىرعالب حاّذق أ (باوكأوأ
 ور َدق) حاجز اكاهره اش نماهنطا عزم ةضض نماجم ا عأ
 تفريغ نم نيبراشل نييراشلا ىرردق ىلع (اَريِدْمَت) نومث اطلاعأ
 ارضع 0ك َنْوَمَسُنَو) ٍِب روُمسلَو) باشلازإ كلذ صشالو
 اليسير نم ل دب (َنيَع الين َن) مب 2 ام (اهخارمَناكذ
  فذلا ل يبجنْرل اكأه ءاَم نأ ىنعَي ( ةكئيسلم 1 ماا

 مهل طولطمو) امنا ىف 0
 ”مي1راَز) نوبيشم النا َدلولا ةفصب (تو دلت ٌداَدلو
 رسم اَوْلْول) :مدحاف مه راغشا او مهطحم (ُمْمْيِسَح

 اذا 0 لا ير
 باج (َتْيَأ ر) ةثحاف كنم ةيؤرلا ت دج ىأ مش تأ آ

 'لاعدهل ةياغال اًكساَو /َريبَك مك مَو) فصول (اميعت) اذا
 ةدارَف فو هدعبا بما بدَوهَو ةَيورظلالعهيص مهفوف |
 قطني لصتل/ريمضلاو ضلاو هريخ هدحب امَّوادّمبم ءايل نوكمب !

 اهتنات) عفرلاب محير يرح (ىيالنس ب باَيْث) مهيلع
 رب اهلملا سد: لاو نئ اطبلاوهيف حابين لا نم ظلغ ام تجب

 يذل راسه معرب ىَرخا فو اهيدركذ امس امبسككع ِةءاَرَف ىفَو
 ةيهدضرعا عضوت ىو (ِةَّضِق نم روس ااًولْخَو) امدح
 ٌمُهاَقسَو)اَن رسم واّعم نيعوملاني نولي منأب ناذيالا
 فالي فاظنو ا ةئلايم ١( اًروهطاَبا رس : لا

“ 

- - 

 5 1 كانا معلا انه تلاتة لاح 9

 َكِئِلع اَنلَرن) صفو أنا امثمالديكأت (ُنححاَنا 1



 د4

 اَناَولانمؤم ىأ (اَركاَساَم!) لسرلاثعبب ىَدهيلا قيرطهلانتب
 هركوأ هركن لاح ِهلانّيب ىأل وئعفملانمنال احمر
 نه اكلِل)انايه (نْدَسْعأ ان 1) لاوحدل ليصل را
 ةشسوهمانعأ ىف(: الغ او)رانلا وا نوبي (لِسالَ
 توبذعي ةىجمم ىأ ةرعسم أر ان (اَرْيِعَس 1 )لس الّسلا انو

 نم َتِْبَرْسَي) نوعيطملا مهو زابوأزب عمج (َاَرئَالَ )اهم

 لاح ةيمّد رمح نم رارملاو هند حور خ !برشن ءانا رع يك
 اًروه اكزمب حيرمم ام (اهجاّرِم َناك) ضيعبتلل نمو لس لا مث
 0 م ا
 او'ءاش ثيحامو دوني ريت اهو ؤَجعل) هؤايلونأ (ّل
 تدك انج و دما دتاعو بالا
 هيحصل نصا ا
 امديو)اريقف ([يكتم) هل م/وهْنسَوماعطلاىأ (هَيخلَع
 وع ان[ قجن سواح د متيم رزه
 3 الو ءاَرِح 771كم نطيل مماَوف بللطل

 هب ملم قمل لحركات لهو امطالا
 دي هءوجولا كد سوما نم فاح اَنأ) نالوق

 مهاقوم) كلذ اني دش( هيدشل رطل
 كروي ساعت اًنَلَومْوَمْلاَكلل وتسمي

 نع هريصب (اوُريِصاي ْهاَرَجَواموْرْسو) هوجو ىف
 (تييكتم) هوشبلا (رسرخَو)اهولخدأ (هَّنَج) ةّيصعلل
 ررتسلا (كْئاَر (كئارآلا لعام فا رذقملا اهولخدا عيوش رم نم لاحت

 لَو امنت اههز) ةيناث ل احسنو ديال تْوَرَسالا ل ايلاف
 يمر هلاربرهمزلا يم َواَءربالَو ار حال ىأ ارب هْم ل
 فعن طع ةّس رف (ةّييا دوف السمر يغنم ةئيضفم



 كلاما تعادلا ارف لش تاتلاو ةش تلاوأ تولل دعا

 لمعلا لعل دبانَهَو قوشلاىأ / تاق رتتوإ كنف

 ا لاف در احلل ردا عملنا
 لصي وقدَصِي من ىأ (صالَو) ناشالا( (َقَدَصالَك)

 ُقاَبَهَد د غانا الان ع(ََوَتَو) نآرمل اي(َبّدك: (َبَنْكنكلَو)
 <شلاهيف (َكل ّلْوَأ) اياغا هتينم ىفرتختي لَمَت هلمحأ

 ركنا رإو ىأ نييبتلا ءالل ارو لعف ملا ةيلكلاو ةبيلانع

 عل ؤأف كل لأ َرغ) د درخئمد( ماهذا
 المه ىََدْسكَرَتُي نأ ناش اْلا) نظي (ْبَسخي أ) ديكاتا
 تاكىأ كلي أ) كلذ بتسحيال ىأ عئارشل ابن لكي ال

 ناو جرلا تصم» انااا ىف نع ملعب

 هءاضعأ لّدع (يَّوَسَف)ناسناللا اهنم هنا َيَلقمَملَ) ىلا |

 هغص حمد ةعطق ىأ ةَءلعر اص ىذلاَّحملا نص ننم لحجم
 اوم (سلاركدلا'نيكونلا(ِنَْجْورلا) لة حطم ىأ

 ا لاّعلا (َكِلَذ سْيَل ) ةراترحتكلا نع اممم لكم رغنسسو وا

 | لي هيلع هاصلاة (َقْوَملا ينم نأ لمتد داي) نأ لتَد دااعِب) ءايسالا
1 

 * ميكنودالثوردل هين دموأ انك ناسحإلا نشب #*

 0 ٍِلاَقَع َقأ)دق (لم ميِحَرلانمحَرلا شام ل
 ش)هيف (نكك مل) ةنسنوحدرأ (رْبهَدلا نم نيج مدآ
 ا دارملاو أرك ذر ال نيل, ذرال نيط نمار وصم هيف نايس

 ظ 00 ا
 ايلا: امبرت لججرلا ان نمىأ طالخ أ (يِلَفض أ ةَفظُد نِص)
 | ةلهللو تيلكتلل اب ءرمتخم (مَيِلََتْنَن) نيجزتمملا نيطلتذحلا
 ها: نيح ءءالتب ندب رمىأ ةر دعم لاحو أ ةئداتشسم
 قييلا 11 له اة [ييصب كربلا كلذ بسب 0ع



 ا لا ب للم اًملطنم (يعْلاَ مشل 0 متو

 (ٌرَمكاَنْأِذْيَمْوَي ناَسذالا لوميا ةَماَيعلاموي ف كلذ
 نَصْخأ لال (َرَرَواَلارارغلا بلطنَع در قلك: رارغلا

 | نوبسامو قئالخإ م لقتل ئمْوَي كبَر لإ! هب

 لاوأب رخام َلَقاملَمَد ول نأسن لا اَسَتْن )نوذ ايمو

 ىطنت هاش (ةريصب هع لعن استاللب) عرخكو هلع
 وول اَوَلَو) مازجنم دب آلف ةئلاسل ءآملاَو هل عب هحراتج
 ةر ذحم لكي ءاجيول ىأ سايق ريغ ةردعت عمج ريت
 ءارثلبق ناآرملاب اب مي كرجعال) هتبنلات :ل اعد لاق هنم تليبهام ||

 ّبإ) كنم تلف نأ فوخ (مي .(مب لمعمل َكَنأَسل) هنم لدى مج

 مارح أ هايا كت اًرق (ئت رف َو) كردَص ىف معمانئْلَع :

 غيضافل لئريج ةءارغب كيِلَع (ةانأر قار اف) كناَسل ىلع :

 حقي مسَو هيلع هنا تع ناكد تار عم لا

 نيبةبسانمأو كل يهل ب نايل تارك ءأرعي

 حاتفتسا قلك 0 اهيلا ل هللا
 نيلعتلاف ءاَتَلاَو ءايل اباّيندلا (ًةٌياَعْلا نيجي لب)ال أونعمب
 قع موي ةوخؤ)|ل نولعّيالف ئَرْحآلاَنوُد َذَيَو)

 'ةرظاَناََِر َلإ) ةئيضم ةنسح (ةَرْضِان دان ةمايفلاموت
 (نظن) سوبعلا ذي بط ةمملا (ةرسصابو دلئَمْوَي موجْبوَو

 لاق قرسكت ةمظبع ةيهاد (ةَرَضاَ ابلَعْسُي نأ نقود

 قلما ماظع (قارتلا ]سنا تحب اال ىنعمب قل
 (ّنْظَو) شيل هيفري (قَر ْنَم) هل وحزم لاق (َلَْصَو)

 ايندلافارزف قاَرْهْلا2)كلدهفت تغل

 .ىررخالاب هْيَفاَس ىدحاىأ (قاَنلايقاَملاَتَسَتْلاَك)

 ل ا ا ل



 0000 ا 000

 ف زيمب نلَحَتَم هريح لهاا دتبم / قلمهل دع افشال عملا
 ريوصلانمل اس( 0 كيلا نع) هيلا هريمص لسن
 مْ اك ظاعتالا نع عوصاّرعا مهل لّصح يس يا تعلو 7
 د تاس ىروشت نع يشمرتا هيشحف ( هيي
 0 رستم اوحعم نون ْنأ خم غرْمآ لك يري لب) برها دشسأ هنم
 لغتنا سسؤننلا اولاد اكقجنلا عايساب ىل اهتم انم عأ
 رحال انوع اَحيال ليل هوداَر أع مدت 86 هور ايانكانيلع

 طم كد نارغاع :1) حاتفتسا قطزاءاذغ يأ ْ
 ل1 راناب وكيل دء اف م م 5

 قولا رهاور قتي نأ, ىو واو لاكي 'الط)|
 »و ءان عب نأ

 ذي نومدرأ ةيكم ةماوقلا ةزوس 11

 دمها نيعضولاو ةدئاز 0و مجْرلن جزل 'ههامنقا
 ظ ا لب ىلا ب اًوللار سلا ْمْنَف :و'] الى هم ايِعيلا موي
 تعوذ مشلا باوجو ناتحالا تدهتجا ن نال
 مملح 0 ضاكلىأ ناضل سَسْحيَأ) هيلع نضع

 0 داّم)اهعمجت (لي) ءاًيحالاو ثعبلل اعبلل (ةَماظم
 1 © ةتاظ عبي مدوعا عاصالا وهو 000 َىَوَست نال 1
 رضفَيل ناس الالب "رس لب ةريبكلاب تيك ابر عص عم تاك
 ىأ(ةمام أ بذكي نا َةَرَّدَعم نأ, هبصمو ةلئازم اللا

 ملأ وس(ةمايقلا موي) ىم (ناث[ 0 تي) هيلعلد مالا موب

 لاهد اضع اَرلارس 5 صم اٌقِرساَراَو) بيذكتَو ءارهمسا

 بهَذَو ملاضأ م 1 نام يارالزتح و و



 ساد 6

 _.ك نوم اطيالف ىأ ةكَبالَمالا رات باص انكعحامو)
 . دلال الض ٌةَنْسِف ال )كلذ (مَ َدِعانلَعَجاَمَو) نونموتي

 يبت َنيْيَتسيِلارْشَع عشنا اوناكم اولوصي نأب (اوْرْصَك
 هيلعمدا قصيبللا ةدصدوهيلاىأ (َباَّدكلااًودوأ 0

 ٍدرْلاَرا َوْرَم قر و ماب انكىفاملقفاّوملارشع ةعْست م عوكىف مح
 | هب نأ اَمةَعْفاَولاَعِي دكت (ناما)باّكلازهأ ا

 انوا نْيدْلاَباَ بات اتزيالقر مت دننسوعل - 
 نيكو و) ةككالملاد دع مهر مع نم (ٌنونِمولْأَو 22

 مادام ةكمب توف أكلاَو) ةئيدملاب كش (نضَرَعْمِ ولف ىف

 ال اح برعاو كاذب تبا دم قلت 3

0 

 (كَتَر ءونِجلْعِناَمَو ءاَشِي نم ىدْدِمَو هاني نم ان 1

 الار رفسىأ (َيضاَمَوَوهألا) ماوعأوت موقف ةككألملا ىأ
 | 0 | ٍلْيِلااَورمْلاَو) ال( ىنعمب حاتفتنما الرسل ىْْكَو
 نوكبرتبدذ ا.ةءارق فو رابملا دعب ءاج (رَبَر دز لاذلا غيب

 (((ماررهظ يَفْساَدإ خصل او) ىصمئأ ةزهاه دعب لاذلا

 نم لاح ري دنا ماعلا اي البلا يكل ىَرْحإَل) قس أ
 رم لدب ([كنم اس ْنِلرثَمْلِل) ازمات حمب هنالك و ىدحل
 خا زا نام نامالاب ةنمباواريذلا ىلا (مَدَمَتْيْن رسما

 ٍ نوه ةنيهر ْتَبَسْكاَمي سيد كرمك ابرانلاوأرشلاىلا
 نونسؤلا مو عنود لاباضأ اللا !درانلافاهلبعب ةزوخام

 نيرا مديب منول اَضَب تانج ءاَسَسَي تانج نوب اكاهنم نوجا
 0 نمنيدَحوملا ءاّرخادحب مهل نولوّمَدو لاو
 2 كلن ل ون 0 نيل ص ملام كن: 00

 نيك لبا ندا ترب



 دتْساىأ ةلجا هيلع تلداَماَرا ىف لماعلاو (ٌراسع مز و

 _طعريسي نال ةلألد هيف عريس يكن رهاكلا لعامالا
 ثطع وَلْخْنَمَو) قكرتا (فْرَّذ) هذ 27 هرسعقىانيتمؤللا
 هريمضْنموُأ نم نِم لاح ليحل )هعم لوعفموأ لوغعملا ىلع

 دُيلَولاوه لاًمالَو لهأ الب اًءرمْتصىأ تّملخنم فو ذخملا
 "و رادع امل تلعحو) ىدرخلا ةريخملانبإ
 يور مكاوأ ةرثسع(َنيبَبْو) ةَراجتل اف عورملاو عورزلان م

 كل تطتبب تم هس ن عمضاو لفات
 |” علم م اني دِلولاوملاَو شيعلاو

 اكناعم بع نارملاىأ ايدام )١ كلذ ىلع هدِئزَأ

 ان ايما ةَعْسَم (ًووُعَص)هَعطا (ةمهْزأَس)ا

 انلملاوِلومْياَمْف كم ؛ناراكبأ ىوبت م هية عسي دات نع
 ا ب ا يا ل

 | تاكلاحو ناقل ا
 |امذوارموض هوجو ىف (َرظْنعَر لَك ٌتيكْلتَف "تيك لَ م
 | لومي ام اًعيِض ءىلكو هعجو ضبف (ىسّبع :ن) هيف ب حدف
 | تياميالا نع (َربْذ أَمَا حب ولكل او ضبملاىق د دازعرَسْجو)

 ((َلاَمَف١كَسَو نمت وسما جابنانمرُبك( (زيكتمأو)

 ةرصتلا نعش يون ضر اذه) ام( تال ب ةاعباكن
 اضمررشب هيلحي اهيااول اد اك سبل لوم َالالَذَه) ام (ثا)
 اهنأشل ممتد َعَس املا ذأ امَو) مدح (ر .(ٌرّمَم) هلخد"
 مغم هركله الا بص علو ل نمائيشم ردن الَو قست ال١
 ظ اينادع) دج ار هاظل ةقرحم (رْسبْلاَوَجاَوَل) َنأك ام دوعي

 اليد :وه ناك رامكلاض عب لاق امنزخاكلم (َرشَع ٌةَحْْي

 |ىلاعت لاَ نينا نان ونكاورشَع ةحبس ييضكأ انآ سأبلا



 . كدب

 تموزهاَسي (ضْنأالا نود يدب نوْرْحَأَو ىصْزم "يحن نا“ نر هدا
 دا ا - س 2 -- #4 1 1 2 . .٠

 اهرييعَو ةهرايلاب وزر نم نوبلطي (هت الو نم نونعتسي)

 مكقناكقنِمْرَسْيتاماورقات) سل اول لاب كلذ غني
 مناوضرفأ ا ٌءاَكَرلا اوس ق)ةّصورغلا السلاام وز ْ

 صرف رخال يبس لاملاّت م ض ورمل اى وسام اضف نآب
 51 عرتَحْنِم أمكن الاَمَِعْتاَمَو) بلق بيط نع انسَح |

 انك ناو كحّباَمَو ل ضّوهَو عنخ :.ارم (اريَحوُه هَشادنع
 محو اَرْجأ لعمر فيرعتلانم هعانتمإل اههبسي سد مقا

 0 نينمؤمل (ميِحَر روم هلا نا هلا ا

 : ١ 5 د

 0 ا و هم فرش لملا ةروس 3#

 :نتلسلاء أ قانل قدمنا دع رك ديلا هلأ ملَسوهيلع

 ةكملهأ فؤوخ (ر ذي اقْمف) هيلع حول الوزن دنعءبايشب

 نيكرشملا كاّرشا نع مع نيكو َكَبَرَو) اوسْؤِد م نارانلا
 برعْلاَرَج فالخاهرصف وأ ةّسانلانَع (َهِصُف كباب َو)
 ئنملاورّسف (ّرَجَرِلاَو) ةَسام اَمَباَصأ امن ءاليخ مّبايش

 الو) هرم لع مد ىأ زن 15) ناث والاب ملَسَو هيلكس الص
 ركب لامني ش ظفال عال اجو را م

 عا ل

 رمال (يِصاقَكئَرِلَو) باذآلا نرش او تالخالا
 نرملاوهوروِضلاو ضن (رزماتلا ٍفَرَمْت اد ن) ىهاونلاو
 انج لدب حنْيمْوْيررَمَنلا تو ىأ (كلذف) ةّيناانلا ةنفنلا
 مْوم) أر تبلاربخو نكي مرعى لاهنفاضال يبو ادبملاهلْبَص



 27 وع الصلاه يلع سومه ( و َنْوَعْرَف

 57 ادي دش نب اَذْخءانْدَحاَقَلوُسَرلا نْوَعْزَف

 ااا نول ودعم زينل و (ميرمكن ا ٌنّوَمَسَت

0 0 

 ناروصق ناهد 0 يع 0 د عا

 اهنناتاَ عمت !نمتلا)ةقيَجحل بآلاف دارا نوكت
 قامت 21و ناز تدل ويلا كاذب ماير فاتشنا ا
 * (وانق نا ا ةلامالنأ اىوه ىأ (ٌلوُعْفَم) ميلا كل ذ ءىمي
 ِهِيَر َلَِدخآ ءاَنّنَم) قاغلل ةظع مع رك ك)ةفؤونحلا تالا
 موحد 'لَْي كبَر نإ) ةَعاصلاَو و ناَمالاباعيرط (ًاليئيس

 ىلع مطعز جاب َمْدْنَو قضوا يلم نم لم 3(1ذ1
 ١ ا رتعكل رك سايق و ىدأ ليعيش اب وقلت

 تير نط نعم نينو ةقوشلا لوا
 ثل ذكمب امص أ نم ةفئاط مايقول صئملا ديكاتريذع نم زاجو
 قب مو ليلا نم ىكص كردي ناك م مهم ب بألا

 اروأ تيس َء يحاوماَعْف طايتحل لكل للام ومد ن اكو هزم ْ

 ا وهام قوت ةك5 خا ىلاعتىلاق منع نش كأوأ ةنس

 فوذحم اهيمساَو ةْييَعْدلا نم ةغضتحم (ن (َماَعراَهلاَو لْسللا)
 هيِفماّيَعلا بجي منو اومومسل لئلا ى 1 وصح لانا ىأ
 او ار ري نزف تيت



2 

 يقال دشر ابيهم قي انف وفك َتيكَع قلم
 _ يه مولا دعب مايقلا قلل ةَبانَناَر فيل اكيلا نم

 موف و) نارملامهفت لت بلذلا عملا ةَضأؤم اضع
 ١ فافرتصت لد وط جسر اتلاف كلَ َنا)الوق نيبأ ( اليف

 0 ير ارك ذ13) ناسا ةزالتل هيف عرضتال كاش

 مطل و١25 كنار .ادتباف مهجرلا ررمرلا هسا مسن لق ىأ
 لدوملا ياعرب جل تيسر دْصضَم قاْيبَت) ةدابحلاف (ويلإ)ا

 اوال لاب رمل قرشا بَر) وهلتبلاموْرلَمْوهَو

 (قولؤقيام لعزيضاو) كروم هل الو كوم (آلي ايكو هذخيتاف

 هيف عزجال يجرم قرت ماذ | نمةكترانكاعأ
 (نْيِينكْملاَو) ىكرتا جر ٌدٌوامهل انجب مالا لسه اذه

 هطانأ ىتعملاَو هعّم لوعفمو أ لوعئم الع فطع
 قيَوْسيْلَهَمَو )معنتلا (ةَمّتلاىلوأ) ! شدرق دي دانَص مهو
 60 ايدل ارو هنمري سي دكباولتقن نزلا
 ظ ةَقرصح اران لميجتو) نونلارسكب لكن عم :الاقثارويف

 عيرضلاوأر ا

 | اراَذََو) لزتيإلو حري الدان نيدلوشوأ نيل كضلاو ا

 هيلع هس تدك ليكد مت ةةاياخؤم لجيل

 أت 2 لزلزت (ْفِجْرتَم ؤي») ِمَسَو

 دعامجا دعب الئاَم ايهما اَعَجحمالَمَر اميل ابا

 0 قعد قفلاتلمثتْسا لويهم هلْضأَو ليس لاك نمور

 ايزل نينكاسلاناثواولا تفذحو لاق ءانيلا

 هيلعساّصرخعوه ةَلوْسَر) َر)ةكم .
 1 4 يلا 0 ا



 سان.

 ىنحلُو ةردقم ل احيعَو اه انعملا ةياعر هل ىف نّمريمبض نم لاح
 ةسدس ىح (اوُأَراَز اَقَحاَرَب أيها مهدولخ ار ذقم اهنولخ دي

 / نكمل عمك نولاز الع هلي ةقلةياغلا عما
 0 )باز ئعلانم (َنوُرَعَوي ام

 (مدعلف أ امص انة كص أ ْنَص) ةماعلا موت وأر دب دوي مهب
 نانلالعم ما ناو لؤالالوملا لت تونس ؤلامأمم'اناوعأ

 فرد أ)امىأ(ْناْلَف)لزنف دعّولا اذه ىيَم

 1101 رن لستم غاز بانل نع 9 دات كرف
 ًايعلانعمب ب اغاَم (ِبِيَغْلا'لاع) اءروه الا ءلضيال 0
 ىمنر[نحألِإ) سانلا نم نحل ِهيَْعَرم) ملاعب هلي الق)
 يهل ةزنجم هنم انام لعالاحا حم نإ لوس نع

00 
 دول يام

 000 (ميدي ندب نم)ر حسن و لعجي 0

 ظ )ولا ةلجؤ خلي ب دك ولما
 150: ذك اع 'ةلّيجتلا نم هن )ش )روبط

 ءأو) نم عمر يمضلا مث 06 ريآل )لشرلا
 لك ىصخأَو) كلذ لعد ىأ هارذدوم اع : فطع (خهي َدلاَم
 00 ءاراز لوسنلا رطل وهوه ةريبق (اهدخ دعوت
 0 ا ا # د د
 ارح ىلا لحي كيت نا هلوقالا وأ ةيكملتزلل ةروس
 * ١2١١-2 ةيانورشعوأ ةرشع حض ندع 5

 هاصأو ىببلا (ْ لان: ميلان تاس
 نيعببايثب فئلتلاى أيازلا ىنءاّنلات ترا لشزتملا

 لقال )لص (َلْياْمف) هتبْيمل هنمافوخ هل ىجولا م ِ
 || ضمنا )لكلا ىلارظنلاب هتلَفَواليلق نم لدُب (ةَنِضِنن
 ' (نيلتلالا َىِيلَعْدَرْو 5 ثلثل اىلا (قيِلَو) فضنلال 5

0 

 نما
 را 12 ا 5 1 رو ل محا ا ل

 1 ل ع م هم وس مم وجم ب مج ممم هيو يم مع

1 
 عدا
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 ا جاوناَكَق َنوطِساَقْلا َمأَو)مياًدهاو دصم (اَدْسَءاوَّرحت

 ةرباو ىف اًكضومر شع ا ىف ماو مئاّواناوادوفو (اًيطح
 امابتند افانشتشا ةزّهلارسكب امبيباَمَو نومه ثمملا اتم انا
 امو 0 نو ةكترانكو اكن لاق بهجوي

 20 ا

 ع اولا تاور نا (اًَدَوكهَسا عم ايف

 ركلاو لاب مَس[َو)اوكرتسأ م هعيبز ممشاكاولخ اذا
 را لادم ىقاذب 2007 نان .نلاو اذان

 | نسب ىأ لود 6 ل نطبب هدبعي (ةوع دي للملا

 | اهتضوماللارسكك َُوَيِلهْيَلَع َنْودْوكي) هت ءارمل نوعّمجْشسملا
 لاّصرحاماحزااضْنعب مهنتي بوكر قديلل ا ةدبل 8

 تاع جس امهلوف قرامكلل اكيحجم (لاَم)نآرَملا عامس

 مي (تيتوعذ )لق ةءارق فو هيف
 كيما ال حال اد

 نيد لوح هتيصع نام مبا نع نم (هلدا نم ْضَريِجي نل

 نم انثتنلا (ًةالبألا!اجبلم 0رجلُم) يطا بنوذ
 ىأ(مّا نِم) كيلا غالبلا الإ مك كلم ١الىأ كلمأ لوعفم

 ا ههه يحل اياعوان لي تتطسس
/ 

 ونت نَو) ةعاطتشاإلا يف ديكأتل ضارتعا يرسل
 ' عتيل تناتذلا 3 تاَف) نود د لف ديجوتلا ىف لو (ةَلوُسَرَو

0-1 5 
3 2 ( 5 



 عدد

 رست اير جىلاخت) ءدعب نيعضؤلاىفو هيه ن أشلاريمضلا

 ال م) ةّجوز (ٌةَبحا ةحوز (ةَيِحاَصْد حتا ام) هيلا بضامعهتيظع داع هّيظعَ هلال
 ولع (اًيطَسهنالع) الها 0س سلوي تاكا اَواَمَلَو
 ةفدنمم (ناانتلعاَء ق7 اًنأَث)دلَّولاَو ةّبحاّصلاب هفصوي بذكلاىف
 كلذبهفصوب (آيَكِمَسالَع نحو سدالاَل وَمَن د ْنل) )ماىأا
 سالم ل اجيب ناك < اق) ىاعت لاق كل ذب م«نكنبت قَح
 نو نولزني نيح (َنِميا ني لاجوب) نو ذيجتشي (َن وذ ولحن
 زشنم ناكل اذه ديس زوعأ لج لكل ويف فونحب رس
 | اندساول اقفانايغط مهر مم مهذوعب يظودارق) مناهغش |
 نجا متذتطا الط نجوا أوو شالا نب
 ان أور نمبا لاَ تومدحب (اَنَحأ ٌهناَتعْب ب ْنَل) ما ىأ ةنطن#

 ارح تئِلْم اهان دج لجو وف اهنم عمسلاا 0 5 اجمل ما
 قبلاكعب اك كلدَو ةقرحم امو (ْهْشَواَد كي دَّس) ةككت الملا ّنم
 اهتم ذطشت) نعيم قيق ىأ ([31013) لسقهيلهئادص
 0 ١ عمت ى أ (عمشلل داعم

 قارمْس 7 ل ل ) بىريل هلدصراىأ |

 3 واريح ذُكر 2من هج تاز ْمآصْرَألا بْنِ عمشلا ممَسلا
 اىأ عتب تون نارقلا جانشادعب عواصم
 نيس نم لت اورق ادد قب ارطانك) نيحاصريغ م وف
 وصلا ف تاز مجد نل) ما ىأ (نأاننظ ان أَو) سوف واكو 0

 اثم نيب اهوأ ضرالاف نينئ اكتوننال ىأ اره هرج
 نم ْنَم نم ) نارقلا ىلا انخمس املا ارو) ءامس ءامسلا ىلا
 نماًصقن () ءانلا ديو هريدقنتب فالف بسر
 اممان اق ادق ىلا 31 الخ قرة تانسح-
 هس نف) هرمكب نور ابا (َنوطِساَملا امو َنْوِجْسمْأ



 ل 2 0
 ازكص ذك وز ههمانصأ همنا لدنك قوص كال
 ا نيللاَطلاربالو اه ءايعب مهورمأ ن أب سيانلانم (اريكاََ
 | نل نا هيلاىجوأ امهملع اًءداولّصا دق لت فطع (ٌل الَضألا
 نار عرف اياطخ)ةلصام (اّنم) نم انّ نمالإ كهوف نم نون
 (َتاَ اولا ان)نافوطلاب اوسع )ز هل اب م«انيطخح ةءارق

 نودي مالو دج ف ءاملا تح َقاّرعالا بماي اوم وع

 أت زحف ل اقو) ب بازئلا مع نوعنمي (اًراصندأ هسا يع ىأ
 0 مل :

 ارتجاف الازو ذِي العدل ءاَبعاَؤلِضِم ْهَرََدُت نإ كنازانح
 َبَر) هيلا اال امم دق تامكل ,لاةرمكقرجغب نم (داَ

 فرت يب حو رو ) ننس مان اكو 5 داو يلر مط
 . || ةمايهلاموي ىلا تاَْروْلاَو نيصؤكلل َواَدِمْؤْم) ىزويشموأ
 || ب 0 22321! نيبالا هيلو

 : 000 21 ىلع "م حجل نيل اج

 .: ميعلا هن ( هللا نم سول اب تريخا ىأ

 | ناس حج الصف كلذو نيبيصتدّن جنبا َصْيرَعَت)
 هلوس قاوركذ 'وركذ ني ذلا مو تئالهلاو هك نيب عضوُم لن
 || مهمومل (اول اقف) ميالانجنماّرغن كيلا انضرص ذا كات
 | حاضفوف هس بحت تعا ارقانغيس ان ازمه اوعجر امل

 : م بتساامدالا ( فش للاى ى ده 5

2 

 طيس

 فادح انتر ادري م مويلادحب 0 كك ارتص نك وب ادمان اوصلاَو



 منمآل كلذ نوما .

 سما آى

 ْمْنهضْوَعَد الك ارق ) نايالا نع (ار را وو

 مل درا ل
8 

 (اهصاو) فدرصبيالثل اهم مهسو نا 3 7 ا
 مار اكتشا) نامل نع اوربك< ور 0

 ازداكورطملا (ةانتلا سما ٌراَهَعَناَك 'ْنا) دكلرشلا ّنم (:يكتر 1
 و 0 اع و حتملو

 ك0 هلااقو د ولسان قدك 5

 ار وطن لا او قو روط عمج (اًراَوُظأ كَملَجْلَقَو) ”يَيِلَجَْ نر اوسماوت ظ
 هَفلْفرظنلاو ناّسضالاَىلخ مامت ىلا ةَعلًَءاروطَو هعطنم
 ْ 0 اس

 َيَمْلاَنَعَحَو ) ضعب قفاه صعب (قاَبْط
 مشل لصف طود) امثدلا 1 1

 ' 9 كيب ا هَطاَوِ)رِهلارؤد نص ىف أوُهَوائ يضم احايصم
 00 ليحل ل ا

 اسي ٌضْرَألا' لل عَجْلاَو جارح ناو اجار خال ثعبلل مرتي )
 لاق)ةعساو ( 0-0

 ءانضخلاوةلضّكلا ىأ اتا نوَصع ماجر ون
 كاذب مهيلع متنملا ءاسورلا هو (ة كو اهل ام ةذزيمل ْنَم)

 -1ف لوألا 0 ا دلوو



 (كفاوْرَمَكَندلِل اه َنوُمَرُْْم تانج
 نع نيل نمر ظل ارجيدم ىاأل اح (َنيِمطنهمَ) كون
 ظ  اًصلحاةلح تاعامسى أ اضيأ لاح (َنيرِع) كنم (لامشلا
 | اهتلخدنل هنا ١ هلوه غب نال ع نينمؤملابءازرهتساَنولومي
 سد ةْيِجْلَحْلي نأ مام ورطمأ لك حظي )ىلاءَن لاق مهلْبَم
 مع 0 در (الك

 سب اهو ةنجمف كلذب ع,ظيالف فطن نم (نؤمحي أمم
 507 املا تري طتمأ) ةرئازأل (الق) ىو ابابجو
 أ ((لِدَب لِمَن :2نأ لع نوال انا بكاوكلازناسؤريلاَ مشل

 نعني زجاعب (ٌنيِفوبْسُع ْنحاَمو مةماريخ مهل دي ةىأنا

 .0وطعْليو) مهلطاب ىف (اوضوي) مهيكرتا هز لَو) كلذ ظ '
 هيف (ٌنو دعوي ىلا >همؤْئ)وعلي ١( امال قل مايد ف
 | يعاشر وبغلا ادخل ينو نجم معلا
 وصوت نيورحا م ضب مب ةءارق فو (برصَم ىلا غ اكارشمحتلا ىلإ

 مراصنأ)ةللذ هع اون وعرسي نو وضْيو هوز ١روألعكأ|
 | (نوالعوي اوداكىَرْ امْوَيْلاَكَ لد مانت يمل

 هع مايل وي ءانعم ربما قيام و لل

0 

 م سس ساس

0 37 0 
2-0 0 

 (كَرخونَو) دامعلاقوقح حبارخال ةهيضيحش وأ هليدام فن ضعي

 اركباذعب ئاَرَجكَو (وَما لجأ َنا) تولا لجأ (َيمَسصل جا َلا) بأ نعالب



 القوات ضم 0 د 6
 6 0-0 را ذوي ةقضأتشم ةلثحباو نوملكتسي
 هيجي صفو لاردك ذب 0 ويدل

 ا ا ا
 ا

 َتللذ ويح 00 لا
 رانا و 0نامةرامل رق ىدتفي ع طع ءانتشإلا

 سمس © ودم -

 0 ذ1نموُع ذَك) سأرلا ة دلجَو اوس عمج ىو
 (عؤأت) لام( ميلك مت انين الا وع
 0 اًسنالأ (ن|)هنم هَ ءاقحتؤي ملى ئاّعو ف
 رْشلاسم َتَمَو (َءوْرجَْشلا سما !٠١هربسمت و ةز دعم

 هنمم هدا قح لاملاىًاريخنارتم رّتم َتْفَو )ع وم ياس اذ ا3)

 | توقد مد 0 0 وللا ىأ(َنِب 00
 اتا ةكرلاوه أىفنيْنلاو) "ىف نينلاو) نوبظاؤم
 كا ل ررمتلولا# ولان ضفعتلل مواز لاو
 "0 لع نو ره َنيِنَلاَو) ءازحا (نيّدلامْوَدب
 3 نب نْلأ )لوزن (نوُمأ ردع مر باع َنا) 00

 (اأ تكلم امؤأ ميجا لعل وظفاحمهجوزملا مل
 | كئلواذ َكِلَذءاَرَو َىَساَنِف َنيِمْولَمْؤْنَع م اف) انا امالانم
 منه َنئْنْلاَو)م "رلى ناليلا نوزوايجلا (نود توداعْلا ه١
 نيدلارم أني هيلءاونمت وام دارفال اب ةءارق فق (خمانامالا
 :ذزاح(نوع 00 0 ق)ايندلاَو



 (نيملابراباهع ا 1ث دَخآلاهلقَت مل امانعلاتنأبا|

 00 1 ةّوملاب

 ىلا ا كح هع
 د امال ىأ ول سنا رز تت اما

 0 ةةَركَذَتَل) نآرملا ىأ (مّنارق) باةعلا ثيحنم هنعانل

 نآرملاب نيب َنَكْم) سانلا اهمأ (مكسَت لامن
 0 باخ اواراذا (يرِهركل الع ةرسك) نارملا ىأ -_
 ىا(ِنيتيلا ح١ يملا نح) ناربلاى ثنا ز)هينولوكل يالا

 : لاَكَبَرِدناز (مماي)هزن (عبس) قحتنيقيلا |

 »*ئ ةرانوطيرأو عبزأ ةيكم 2 # ١

 ادع عاداعد (لْئآس لاس ميجرلا نيحرل هاوس
 لاق ثرارحمنا نيريضملاوه ( عذإ د طل سني نسف اكِب جفا

 0 تا 1

 قا كال ةبشنلا قت 5 0

 ٍةر الص نم فخأ ِهيِلَع نوكيف نمُوللاّمأَو دئادشلاّنمديِف

 ب اذه نيصاف) ثيدحلاو ءانجامكينتلا ىف اهيلصي توك
 ةَنوَري' !) هيف عزجلال ىأ (ليمجا رص لام ابرمؤي نأ
 م داريع (ٌكْيَجْب) بازعلاىأ

 يلا تي دادمسو مح : وكسمْوي

 ذارطلاو ةوخماو نوصلاك (َنْهيعُن اك لام نْوكَتو) ةسن



1 1 
 0 0 لا ظ
 ردو هيباكت وأ: ىدنل) ةييدتل (( ل رك نانا

 هايل (ةيضاَعْلا تن او اًيندل ىف تول ىأ يَ اي ةَيَبإَسحيام
 (هيناطلس ىعّدام ُهْيِلاَم ضَعّينَع | ام) ثحب !النأب ايحم

 لأ اف ةيلاَعو و ةيباسحو هناك ءاهَو ىَجَوَقْوَف

 لكعنللاو مامالا نصصمل اءابتا الصودا 0

 واخذ هجن ب اهح(ةودُح) لخ)الصَو اه ذَخ نم مقمو

 هتدرجل اد انما (ميِدحأ ”مش) لغلا ىف هقنع ىلا هي دّياوحمجا
 (َئاَر ذنوب اَهْعَز د أسلم م ل ( هولخرأ (ةولَص)

 رانلاهلاحدا دعب اف هولخت 217 ان)كلملا عارذب

 َناكةتا)مهدقنملا فرطلابلعنلا قلعت نمداملا عني ملون
 ٌَسْيِلَف نيكشملا» اعط ل عضال ولعل اهدا اي'انم وبال
 (نال مآل ا اعط الو) ب عفتني بيبرك ( محا اََمْوَيْلا
 كي قنا خلأ ال ايلا جرجس أ رانلا لها دي دّص
 الام َو) تاقولذملا نم (َتورث رصس اى ميش |)ةَداز الفا

 لؤقل) نالشلا ش1 1 قرلخ لكباعأ اهم (نورصنم
 ان لمبه امو) هن هللانع ةل ار هلاق ى1( جركل ولسا
 ءاّسلاب (َنو ةكدئاماليلَو نها لوّشِباَلَو كونا اماَكْيع
 اون منا |ىجعملاو ةَدكؤم هدي زحام نيلعغلاىف ءاملا ّىا 1

 00 امماكوركذتو ا
 ليسا وهلب أيش يوب عي سل فافملاو لولا وما نتا

 ” (ليو ادا ضْعَب امْيَلَعا اًيَلَع) ملأى ملاىأ لَوَمْتْولَو َنيملاَملا أ مقَوَمَتْوَلَو ٌنملاَحلا بن نم ١

 نأب نأ

 ظ



 مدا

 |. اغا ماترد عباتب تيتح تاعباتس]
 | داكورطم (عرضاهيِعَمْوّل مول ىص) مسي قحىرخا دحب

 ظ ةغراقةطقاَس (ِرْيواَحْلْيع) لوصا(ُن اًمَعأ از معا نس أكز نيكل اع

 اةلايمل» انلاوأ ةرةقم سفن ةفص (ِّيقإي نمله ىَرت ل هف)

 || فب ةءاَرَق فق معابتسأ َّْبِف نمو نْوَعْرْف ءاَجَو )ال قاب ىأ

 2 اورق اكلا محال مَمّدَعَت نم ىأ ءابلا نوكسو فاقلا

 تا تدلسا هتطاتل,رطواروت كس زا

 | مه ذحأ ف )هرعَو اطول ىأ (ُمييَر لوُسَراَوّصَحْف)أطخا

 ؛ال طال 0!)اهريغىلَع ةتشلاىف ةدئاز (ةيباَر لأ
 كه نوط ون 2و و لارج ا نم شلك ق روف الع

 اتيت ا ا ف من (ذإ مكءانآ ىنحي

 | نوقابلاة رعاه يفهم ناكنّمَوَوهاجبَد حول اهل

 | كالهار نينمؤملا ايا َهَوةلئئلا كه ىأ (اهلعختلا)

 ف ْدَت مكل) نبه اكلا
 (ةدحازتة حضروا ىف ا ًداف) عمشت الةطذاح ةَيِعاَ

 نال تعفر -ىفر (تْلجَو) يناثلا هو قئالا نيب لضعلل

 ةقؤاولاتع . َتَحْفَو ِْمْوَيف ء دلو دك ةكد)اتقد ([ 2 لاَبحجاَو

 معنطةيهاَو لكم ون ىهو انتل تعكس آو) ةَماّيسلا تيا

 ضر املا باوج (انئاجزأ لع هكئ الملا نعي (الكاوت)
 ًديمؤب) نيدوكذلا هكالملا ىأ ميَفْوَف وف كبَر ُسْرَع

 (نوضرعل ِنُئَمْون) مهيدوعص نم وأ كح الملا نم هيا
 ا.سارتسلانم (ةةيفاخ ك١ ءايلاَو دال اب (َننح ال) ب |ّىلل

 | | ل هتعارجب اب اطخ (ْلْوَمَيف هنيه بانك وا نم اًمأف) ا

 اقرت فاه هيث 0 (ةَيِنِاَتك اورق رفا)او ذخ ( . مؤ اه) دي رس
 دس ءْقَوُهد ُهيباَِح قالَ ْىَأ) تنعي د (تمنظ ١)



 كحل

 ' و يطل ايف ىن ىذل اق وللا ىأ (ٌبْيحْلا هش ذَنِع مأ) كلذل

 ءاشيامب مهيف ينج 9 يض اًف) نولوَمَياَم هنم (َنْوبدك

 الز ربحا تاك حاد م كنك الد ور

 كا رالي د 0

 اوم ءاًصعلا ضرالاب يَوَعَل أي) توحلا نطم نم 2( نيل

 جر ةوبسلاب ير ءاََتْجاَموم ذّمريغذ ين نر هنكل

 95 مل :لاو مكن نما داي < نايوت) ءايين إلا (ٌنيِحياصلا نم
 كيد ارظن كيلا نورظنسعأ مهد اًسْياي) اهضْفَو ءاّدلا مضم
 1 ل يي سم ايلا كام يع كطتسوز لءرصي أد داك

 ّ دكان ارَملاٍببَسِب ( نول نال دا)ادسح (َنولْوْمَنَو) نارغلا
 نحيل ةظعوم ( وكذا ) نارملاى أ عوط ام )ب ءاج
 3  نونج هيبّسب ثدحيال ىضالارو

 ل م نوفا ىلا 1 حا روس 3

 ني قيقا ممايعلا ١ أ مِحّرلا نم نِمحّرلاساوش)

 نقار كل ذل ةرهظملاو أ ءاَرجاَو ا
 كيعأ لاند امو امور ةفا2# اريخريخو أ دتبماهوابمأشل مظح
 ام دعب امو أكتبه والا اياهم أثل مظعد ةدامز (قَق اسما اَم)
 تيد ىردال ىاثلا لوعزملا ل < اهَربْخَو ةّين الا امموريخ

 اهلاوهأب بولملا عرشت اهمال ةمايقلا كاملا
 ف ديل ةّرو ايلا يصل! ( ِةيِعاتل دال اياوكإم اف ْوُم < مف )
 توصلنا دي دنس (ريطزص خيريا وكي ها ةَدْسْلأ

 ارك ميدو مسوق داى هدي سديم (ِةيياع)
 : ضال أ (عانأ َةَين امو لوَيَل 0 َعِبَس مْيْلَعرهَملاب اهلسرأ

 ود 1 اال ظ

00 



 ةكمرافكن م انعأ تلا نملباذحلا :الؤهلل (ُْباَدَحْلا)
 انهباذع منول اوداكؤل زبكأ نجلا ثاَذَحلا) مريع

 نس .ا6نيهبلملا عنف أ جملا ِتاْنَجْمجَرْدَنِع َنيِقّتْلل َن)

 كح اذه (َنْوْكَت تكمل ام: ا
 ل

« - 

 3م م هوس
 عبي سرع 2 0(
 لصف أ ةَرْخالا ف نوطعي من نممهسمن ال. نوجحي ىذلا

 وتضم 721مل يدك جا تاجا
 0 اكناف مهل نولذكبت وتلا اذه قره
 يسكر 3لتاابا اود اك نإ) بمهل نيلذاكلا (مئاكرشم

 ااوترمالا طن ةزابسوم هوت
 يسالادتشا ذاق ا نعبر تشكل امير ياو باندا

 اوميطتستالف) مزاعال انام روْصْنلاَلإَنْوَع ديوب
 نوع سيريمخ نم لاح (ةعْشاخ) احا اقيط مروه رزصت
 مهاشغت (لهعهرتاموعدريإل طضْاَصْنأ) ةزئيل 3
 | توماس هَودوْصْساَإ)اندلا يف (َنْوَعْل اود َكلَقَومَل ذ
 ظ كب نكد ْنَمَو) "عت زد اولصّوال نينو ايدل
 ظ | اليددمذخأ يخي دمتم هجري ذمسخَس» نآرقلا مشي دحلان

 56 ار مهل همأ هل م
 د مهن انخ)[لَب (ما)قاطيالدي دش ريب
 نزننؤيالف (َنْولَْْس) هكتوطعيام مرْطَمْ مْ َرخجأ



 | ان بذكىأ (َنيِلْوَألا بط اَمأ) ىف (لاَث)نارملا سناب
 كيتحؤتفم نيتزممءنأ 00

 :اناما/ يعي ةَمالَع هنن ع ل كجس (مولط نحل لي

 كد له أ ار ييما ( |(هان 0

 اوهشْأذا)ناتشبلا هن "ا ٌباصحأ انؤلب اك) عوج او طلاب

 اليكعابَصلاَسَو (َنيِْصْم) امر نوعطتعي (اَهْشريصَ
 قديس هوبا ناكاماهنم من وطعيالذ نيكتاوهبرعشي
 ظ ىلاأعن هللا ةئيشمب مزيمي ىف هنوني لَو همم هييلغ مب
 عب اَضاِهْنْلَع ٌفالَمم) كلذ ممأشو ىأ ةفندأتشم ةلْوياَو

 ممل وصلك حكم أى نوم نم هَو)اليل اهبّورحأران (َكَيَر نم :

 ها

 نورَواَي َنّؤَتاَنكَ

 نيرا زئارشملا عنم 0 0 000 ا

 قلاَصاناولاَف ةقزح اوس (هواَر اك مهظف هيك
 (نومو* دع 0 هذه انمار

 00 يلا 0

 انيِلعةريوانتبود بتميل نوار ا 0
 ٍ يلم ى أ نوط اريخ اولدبا منأىورانسنجنماريخ

 ظ ص



 زربجملاضعب دنع ةيآلا هذه تيلت و ثيدحا ىف روك
 تمىعَو هنيعءاعَبهذَو لواعلا و سوؤفلاب َفأتَل امد
 * هن اي [نتو هندا ليع ة ارحم ا نم هدداب زود
 »* مي[نوندمخَو ناتنن ةيكم نةروس - #
 مدع أهلا ديلا نورحدح (ن ميِحَّرْلا نمحَرلا هشامنم)
 وذ حملا وللا ف تان كناري بكى دلو هدام
 (َتنأاَم) الضلال نكد ىأ نواف
 ماعنأب بسب ل ْنَع نوجا قتشا ىأ (ٍنْوي < َكْيَر ةينج) لأي
 تونجم نامهيلوفل راذهٌواقريغ و ةولاب كيلع كبل :

 دتملاكد ديم 6.2017: نوزتْيو يشك مضت د (قِلَحَْعل كنا وطتمَم (نْونرِيعاَرْجَاَلَكب ناقل
 ماوي كبَر ناد مب مأ نعاس نوت
 عب ملْعأت هل (َنيِدَحْي 1 مس نعْلص نم
 (نهلت)ْمَير دبحم (:ول) اون ( 1رذو نيكل عضال | َ
 لع فوطعموهو كلنوسيلي (َنْؤْنِه ْدْيَس) مهل نيل
 هلت كرُدَقاوّرو ضم وهئملاملا باوج لعج نأ قو نهدت

 لطابلاب نلاريثك لحل عِيسإلَو مه ءاؤلا دعب

 (ميمب ءاشَم) باتغم ىأ باّيع نّه ) ريّمح (نْيِهم)
 ريل ءانم] مهيب ءاَسفالاهْجولَع سانا نيبمالكلأب عاس

 (نتدع) عا (مت أ) ملاظ (يَمْطْم) قوضح نعل |ملاب لحب
 ديلَولاوهَو شرف نيد ( عنبر نا ةة فيو ا
 سابع نيالا ةنّسةَّرْس عاب دحب هودأ هات زا ةٌريئملا نبا
 وم ايون نسي هن اع هانأ لمنال

 تاك ْنأ) هلق ضرظلا مي مينزب قلو ادب أ هدر اويالاراع مب

 لهل وريلَلماعتسوهَو نالىأ َتيِئَبَو كلما



 |قزارالئأ هزري نق ىأ هلْيَفاَمديِلَع ل3 فوذحم طرشسلا |

 دعابت (ر ومو ربك (ويْع )ودا (ٌوبحلي) هريغع مكل
 ْ ت1 ىَدهأ ههَجَو َلع)اَفاَو داو اك ىتبمت ف )قحا نع ظ

 ريخو (مهتتسم) قدرط (طاَرِص ّلَع)ال دّيحم (ًيوَسىسمي

 ىْملاَو ىدهأى | وال اربح هيلع ل 3 فوذح يناثلا نم

 رك انت ىَرَّناَوُه لق ىدهرلع اما ىارفاكلاو نمؤملا ىف

 بولملا (َةَريْدالاَوَراَصْمَلاَو مَ 'كاَلَعَجَو) كملَخ
 ل ل انا او ا عب

 هن( 23# ىَرِلاَوَه لَد) منلاهذملَعا دج مركش هل
 نيصويلا َنولومَتَو) تاسعلل (َنوُرَسْحَح هْيَلاَوضْرَدْلا

 :لق) هيف (ّنَِو داَص سك م سك نازرشحلا دعو (ُدْعَوْل اذه َيم)
 تيب (ولم قس ذَن ان [ مب ايو هيأ سِع) هميجك علا امنا

 ابين (َةَمْلَز م ز) رس ادعب تانك أ 6 هروأَر اًكَم)راذز لا

 ل اة ىأ (ٌنينِفٌَواورمك نزلا ةوَجُو) تذوسا (تّكيِس)

 ها ذنب هير ة0كىتلا)باذعلا ىل كذه)حهل ةنزنمسا
 اهتعربع أت لاح رياك هذه نوئعّس ال مكأ (َنوعّدت)
 مناَيكله ناني َرألف) اهعوفو ىَّمَحل يضلاقيرطب

 (انَمحَرْو )نو دصتغم اممباذعب نيضؤلل نم (َىتم صو
 ريجال ىأ ( ميل أ بارع نم نن نو كلاي نم ١ انبذعي لع

 مه نس

 هسه طن يلع ٍمياَنَماْنمحَرلاَوه لف) هنممهل |
 (ِقِيِمْلَلَص قَد هْنَم)ل باذعلا ةنياعم كتعءايلاو ءاّمل ا
 وح اواَم عبط نا نارا ط عما نامانضأ نين
 كديال اهل انتراّج (ِنيِعَم كام مكب اَيْنَم) ضرالاىا اٌرياع

 تورككت نيكد ىلا هّللالامب ىايال أ كامل اللاوو
 ولاء البر هدانيعم بع ىر الا لومي ناسحسسَو *عبب ن نأأ



 يس روج ا !,و) 0
 5 ألاخراو ةيناثلا ليهو نيتزمهلا قيمت.( *عْنِم)
 اطلس اوشا نم١ قا اال َدياَو هكريو ىّرخالان ىّرخالا نِدِيَو اَهمْيَب
 5 نم نم لدب تينا

 اير ناوارتلا ف نم مأ م١1 م11 مكفوف عفتِرتَو مج دلتا
 قلع صحاب معيصرت اير (اصاح 0

 هنااعأ بانملاب ىزاذنا سنن تنك تاق ١

 تاكَصيكَف) مال اوم ضهيتف نس نذل بقل ١ قي
 قحبن اىأمهكالها دنع بي نككيل اب مهيلع ىراكأ (ري 3|

 َتاناص)اوملا ىف مْيَقْوْفِرْيظلاَك )ور ظني اْوَريلَوأ)
 طشَلا دعب نيهتضجأ (َنْضِرْمِيَو) نبهتكضجلا تاكساب

 طلال اجو عوفولانع نيك اَم) تاضباقةكأ |
 ىنعلل لاب اخ يأت !) ّتَردَعِب (َنَمحّرلا الا)ضبسلاَو
 لع نأ انتر دق ىلع ءاومل فريطلا تويشب اول دّمْمَص ملأ

 هربخ (ازه)ادبم (ْنَصأ) ) تاذّملانم يعوق
 فذلا ةلص (مكل) ناوعأ (كْنِحَوظ) اذه نم لدبب «ىزلا)
 | فردي هتك | (نيحرلا بود نم) دنجةكص كر ايا
 (روزغوال ! نوف [منا)اَم (نا) كلر صانال ىأباَذَع مكرع

 ىَدَزااَدَه ْنَسا) م«لز 0 تان/ ناشر نع
 : وجو متعرطلاىأ مو ؤدر) نمدرلا (كسمأ ْنا كفر



 لوط نزاع (ىرت قعر ءاتتلا لاق هدعأ (َرصبلا مجاق) ناَق)
 0 رك( ِنْبنركَرصبْلا عجذأ 2 2 ا
 كلائدامدعل اليلذ (اًكِساحْرصَسلا كيلاز جري (يلقتي)

 ا ْدَقْلَو) للْخَتَيْؤرِنَع عطيقنم (ٌديِسَحوُهَو) للخ

 اهاملعجور موجب (جاصم ضرالاىلا يرملا 0َيْنادلا

 لصنمني نأب عمبلا اوفرتشا اا (ِنيطاَيْسِإل) جارم َموُجُر

 ىجج لتقف رانلا م خود سّبَمل اك بكوكلا نك باش
 يدا تعا قاناكم نع لو زي هرم

 او اولا 0 قيل ذبف مقحم
 ىلغت نوت َيِصَو) راها توصكار كم ائْوَص 2
 هب مال رخو سَ دو

 كتمان انيك 20 ل0 فاد 2-7 -
 تثالّميع يشبك ل الص ىف الا عت 1 راع ت2

 أو بيبزككلاباورمخا 0 نوكت
 امسىأ (ْةمْش كول اولاقو)ر دنلا رائكلام لكن م نوكد

 0 لا و (َلِيمسْو ا رمهنت
 د "وهو (م,يم ُذب) فارتعالاهفيال يح (اوفرتغعاذ
 ث(ريهسلا باسل ايَمْحَو ند تت تمتع قالا

 يَ ءلا) نوع اخي (مي توشسخ نيذْلا َن) هللا ةئجر نعود
 0و از نوعي طرو سال كيما وع معيزغو

 اورو 30 ةنجلاعأ (قةبك وجو :

 قدَصلات ادي عل2)ىلاعت (ئن] مياوزهشلا و( كل وَص) س انلا |
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 ) طول م وفق و حودم وه ر افك نم (َنيِلْخَ
 0 ا

 أ اهردّص لعق لأ قاهيلجرو اهدي د وأ نأب نوع اهب ذعف
 اهعق دعما ذا تنافس مسسلا اهب لّجقْتْساَو ةهظع جر

 كين دهيلا لاح ف عنب انذاوك دلل اير يا
 لي ًاًرفاطنسكف سبأ تيب ل كنعىل نيب ب

 هبي ذَعَدَو (هلَعَد َن وعرف نم يتو) ب ذعملا ٍِلَع

 اهحور هدا ضّبَعُف هنيد لهآ (َنبملاَظِلاِمْوَمْلا نِم يجي )ا

 بونشو ]كات ىهذ ةّيح ةزمياىلا تنفر نايك الانا

 َدصْحْلتاَرْعَتبا) نوعرف ءارماٍ ع تطع (عبرَو)

 يجز ىلا صولا هل طف ىلاعت هتاقلخباكب اهعرد بيجو تن
 (هْيَنكَو) هعدا رش 0 تالكب تف ٌدَصَو) ىسيعب تاز

 5 * .دطيالاو َملاَّنم (َنيَبْن (َنيِبْناَعَلاَنم ْتَماَكَو) ةلزندلا

 * 1ٌنونالث هيك كل لا ءر ةروس #0

 يل تافص نع هزنت لربح (كَراَمَت حبلا مح نمل ههازؤستلل

 هر دّملاو ناصلتلا نمار هفَرضم ف كايين ٠

 (ةاَيحلَو)اًيندلا ف (َتْوَللَقَلَحءَرْل اريد قس لكل َعَوحَو)
 مو ءاّمحيا احل ضرعد ةؤطنل اذ اين دلا قاهوأ ةّرخآآلا ىف
 قلذملاو نالوف اهم دعو أ اع دِص توللو ساسحالا مبا

 ميار ةاّيمماف يردتخمل (موُلبَيِل) َوُلْبَيِل) نس بَعَملا ىنعمب ىناثلا ىلع

 ءاصعرم مامن اف نر حلاوطوو هل عوطأ (ٌةلَجْنسخأ
 اَكاَيْط اومن عْبَسَولَحىَنْلا) هيلا بانل (لونعَمْلا

 نمجَرلا قلخ ىنىرت ام ةّساَمسر يعنم ضعَب قوه اهيضعَب ا
 | بشانّدم دعو نياّن (ٍقو ات نم) َنهريخل الو نهلا

- 



 هد

 17 دياز راذكللا (صاّيلااَهد رهانات هللا تعاط

 دتتسايندلاراتككل ركذ ابدعت ةَرارحلا ةطرغم بأ حي اهنم

 رتسع شد م لعاب رخل ( لم اهيل هوص و بطحاب

 تلو ماير بلتلا طلخ نيمار ذلاو فايس
 ءامأن وصعب ال ىأ لال امل دب( هرم امها وضصعيال)

 ترينمؤمل نيو ّيَآِلاَو ديكات (َتودمْوْؤ ام َنْولَعْسَيَو)
 ؛ مهبولف نود متنسلأب نيبموملا نيف انملل قدا ٌدترال نع

 رعي لاعي نويل وذ دن الاوزتك نيالا

 قضوا لا وسان زْلا اي ايزو ةازخ أ
 ا وو كن اس ك0 ةث ةييجرت (كنو ىع) : هيلاؤعلاو اريالو بذلايداعيالنأب قدام اهمضَو نونلا

 تاور ' موب 5اهنألا اهيذك نم ى ر2) نيئاسب (تاَنَج
 ظ تيب شي مرد ءئَماونس نيل او يبل ا)رانلالاحداب
 فدأتشم (َنولوْنعَي حام. أب) نوكت (ورمهمامأ (خيِدْيأ
 بيكر ولد اقلط نو هن انلاو ةتسا ىلا (انروحاسل امل عمم اني )
 له آجلا اهي اي نس بَ وس لكل كنالانبر (اَمَلْرفْنعاَو)
 2 اطل ءاو) ةحياقن اللاب مَنيِعوِإَنْمأَو) يّسلاب (نامككلا

 ٍْ راف ل ملا هزهاوأمو)تّعللاو هرابتنالاب ْ

 تاما اك طول َت اريغأك جتا مااوَمَك نين دلما
 تو + وموت لوقف ةلهاوا ماو جنة تاكز .|| اترزمكذ يضل افا الل كا ساند بيور ,
 اولزنازا هؤاّيضأ لمت هموف لدت هلعاواهمسإَو طول ةأَرم
 ود ىأ يي يَ يد اا يرانا ايلا

 | رانا اَلْخُم ادامه يو ميازت نم (للآن م اهبع)ط ولو

 نيخللاعم



 ١ م 015911 َهْلَح كلل عرش نها صرف

 دة ا م حم ناعرالا نمو ةدئاملا ةّروس ىف

 نحمل لاهو ةيدام ميت ةرفر قتعأ لاق لاو ْلَسَو
 مك دلاَوطَو) كرصان كالوس َاَو) هل وفخم نالزمكيب

 اَتْيِدَح صفح ىدياَوْرَأض ْعَب ىلإ ٌنْبلاّرَس 21 زادرك (١

 ةْْشاَع يبتأَيناَيَف) هيشضتالاهل لاقو يرام يحوم

 ىلع (ّيَلَع) هعلطأ ها ةَرههظ أور ثاذ ىف جرحا نأ اهيمانظ
 امرك (ضْعِب نعصَرْعأَو) ةصفخ (ٌةِضْحَب ف رع) ميأينم ا

 ريب املعلا أَن َلاَتاَذهّدل ان أ ْنَمَْلاَك مب اَهأََن (َنِلَدَو) هنم
 ولف تَعَص َنَعَف هَلاَلل) ةْسْناَعَو ةصفحىأ (اَيوَسَت ناز هدا ىأ
 هاى صىبلا هه مركب اذاعات لا

 داي ةتاع ناو دعا اباوع وجو بنذ كازو هل مَسْو هيلع ||
 تريب عمجا لاَعمَدْسال مب 7 ناظور
 0-0 را 0 ةيضت

(0 

 رولا 0 2 ههركك 2
 لح لع وطعم اهب عهتنائضر عّورككو وب ((نيِيِمأ وكل ِاَصَو

 هنزصد دب (َكَِز كب 3ك ال.1و) برص ان نودوككش نأ مسا

 ىسع) اكيِلَع صدق هل ناوعأ ءارهظ ليه ظ) نيروكدلاَو
 سلا ل3 أ 1 ىنبلاقلطىأ نكمل نادي َر 2

 | باوجةلجباو ىدعربخ (َْكَضريخاَعاَوْذار فيِفضتلاو
 ازمم نادم طشلا عوقومدّمل لي 000 مو طرشلا
 كيادح انيلطم عتابا اق) تاصلخم مَتاَمِمْوم) مالئسالاب
 تناَبْيَت) ت كر كل تاماص عت اساس تاَدبإَع
 عزاب مككله اوك اوقات م [نيدْلا اما اياراكْب و



 ءىجت ل ناَو ةرْخألا ف (اها انج

 نكسب (ركلايا نعاه ان دعو اديس اب اسج)اعوم و قمل

 هرم لَو ْتقاَذِق)رانلا بان ءْوهَواًعيظم اهيض فاككلا
 ْفاَدَع |)اكةلهو ار اسخ (اًرشخاهرذأ“ ةَيِفاَع َناَكَو) هنيومع

 ىلوأأ ان هشااوت وت ان) هيكون د يعول ارك 02 ا

 و أىدانملل تعد (اَونَسَنْيرْلا)لومعلا باص أ (يابلألا

 اريعىأ لوُسَر) نارملاوه (اجُكَد مكي ا.هننا لرش لَو ) هل نايب

 ولم 00 را
 يلام دقناكاعرنكو ايا ضم تيب ابا
 لوشرلاوركذلا٠ 2 دب نامل اًولَِو ار ند
 نامل رمل َل) هيلعاؤد اكىذلازمككلا (ِتاْلاَظلاَنِم)
 هلحْلي نيا ا سو زكلادعب مهما ىذلا

 نادل خاج الا انحني ىرزج تانجو نونلا 5: ءارف ىو

 0 ا ل اذقاَدَبأ

 (ٌنُهَكْشِم ضْرآْلا نيو يا ومس عبق نقلل هننا) اهميجن ||
 تاوهتلانيب (َنَْمْيَب) حولا (لضآلا ل َرتَسَي) نيصرأ عيَس عب
 ةَباملاضر الا ىلا ةعباّسلا 0 لبربجير بل ْرْنَي ضرالاَو

 ليزتسلاو قلما كلذب اىأ فو ذي قلعتم اَودْمَتلا ظ
 + لع 000 طا 00 0 نأ

, 

0 | 
 1 رب قايق ن1 يملا براعم نم كل
 تيجانا قات عيب ىف كدذ نوكأ هيل قلت اج ةيئاغ

 (كحجاَوْزأ َتاّضْنس )هِي رخب (ىّببت) دت) لع مارح تلق
 00 مرج اذه كارمع (مجر ذود تال نهاصر ىأ

 - 6 4 ا ال ذاع ال

 نعض



 م 4

 ' || ءاَحالبَو ءايو زم (ىداللاو)اتاّعيم (ًرُذَف) ةَدْمسَو ءاَح
 : ب اسنين م) ضرما ىضعمب ( ضيا صن ّنسْشي) نيحضْؤملا ف
 راللاوركشأ يش ة ال نم َدِحَف) نمت دع ىف مككش (ي مترآنآ

 ريكؤ نانل انملاَورهأ ثالذ نم 3ع نهرغصل (َنْضِحي ل
 صير ةرهبلا دي ىف نبي دوف ّنهامأ نهجاوزأ نهنع قّوتملا
 اًضتنا نهج لاخلا ٌتالوأ ور ارسعورهثنأ ةعبرأ نهضضأب

 َرْعِضِيْنا) نهجاَو زأ نبنعؤوتمو أ تاقلطم نْميّدع
 زها ايدل رس أهلهم
 َْمَو جيلا لَرت اه كح تلازم ) ةزعلا فر ذملا«كيذ)
 8 'ءأاًرْخآ هَ ْرظْعَْو نايس نمر لاراب 2
 كرز نما كدكاسم ضب ىأ (ٌجَكَس نفح نم تانلطعلا

 كقتوزالا ة رانا ل ل

 ا اك ناداني

 مكيم نيدفيد ةقضنلاوأ جوج الا ندي حف نكاسملا (ٌنْهْيِلَع

 ناو نها نصب َىَحْنهَْلَعاَوَمْينأَو ليمحِالوا نكن انو ناو

 ضرالاط نشرنا ينم مكدالوأ يعصر
 دالوالاق الاوحف ليم (نوُوْعَمب) ننيِبَو (مكسْياوُرَمْشاَو)

 [ ضن (حرساعت نا َْرَساَعَت ْنابَو) [ضرالا تم ولعبرجأ لق فال اب
 عنضْرتسُه) هله نم مال او ةرحجال نم بالا 1_ك- .اصرالاو
 لع قول كاضرا ىلع مالا هركنالو (ىّرخأ) تالل (هل
 قي( َْصَو ِهيَعسِْصم ةَحَسود) تاعصرملاو تاملطملا

 فكنا هر دق ىلع (كتا)ءاطعأ مما اتم قْمْبكَف كة زر هيلَع)
 هلعجرو رو (اَيسِظر شع دب هدا لحجحس اهات امال !اًسْهَن كلتا

 عك ى عمت ىأ لع تنسج ناكرف 011 وتمل اب
 اهلهأ نعي تصع (ْتَنَسص) ىرغلانهريثك ءأ تيقن ظ
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 -ثارعس لاا رسع 3 :ديلولابديشتلابةكفتقلر ةذانق قار

 هعالملا لع اج + (روحُم وْوحَم ُدتاَو) ءاشسيام ( وصحت و١ كا

 قئاهتلاورزسلا (يَعْلاٌءاع تمد د د

 * هعئص اف (ي يا) هكلم ىف (ٌربْرَْلا) ةينالعلا

 ةيرقب هادا( ان ميحّرلا نرحل تان
 ”ةلتقاالطملا عدرأ اتت ملم رار مهل لقوا نحيا
 "بنل هيف سم رهط قالطلا وكي ناب اهيؤال (َنسمَدِعِل
 ٌةلعلا وصح َرِ) ناوحّسسلا» اور كاذب سو هيلع همالتم
 هوعيط أ ([مكتر هللا اًوَمْاَو) اهيعارف لبف اوعجارتل اًموظضح ا
 اما قار جزل 10 طلع: يو سأذ
 (َييبْم)انز (َةَسِحاَعِب َنييأَي نأ ل !) نت ةعىنمتنت تح

 ليلا مماو الل نحل مخ دانز ةنيبوأ تّسب ىأاعرشكو ءانلا مَ

 و ذَخَذَحَتي ْنَمَو ِهللارو دخ) ت 3 هزكروا فجور نِهيلَع
 العلا (َكِنَد دعب تدي هللا عل ىرذت ال ةَسفنَْط َدَفَد
 ٌنْععلَب اد اَق) نيتنثوأ ةّدحاو ّناكاْزا امين ةعجارم يم

 كباب (نطؤكيس نا نمي ذع ءاّصتنا نياق نأ
 زموكرلا فود نه فر اَوْو )رار ضَرِدَنع نم 00 ظ

 او دهس و)ةعجارملاب نهود اًصمالَو نم دع ىضقنت يح
 دال ااومَفْأَو) قاّرفلا رفلاو أ ةعجارملا ىلع (مكنم ليذع ىو
 صون ناك نم مي ظ عود" 1 ا نر أ هيك رت

 نرلا بركزم يح رتخالأ ع هلل قي نمَوِحالامْوَيْلاَو هَ
 هلاّبب طاح (ْبِسمْحي الث نَحْنِمةقْدِرَيَو) ةَر 34

 01 ها وع9 و م 4

 اهنانار هيفاك ةيدحَوهف ةينسحوهف) هروماىف ( هللا هلا لع كوس 0

 تكل لا َسحجْنك 3) :فاضال ايم َءارق قو هدارم ةماعلا

 ايروكا



 يلا

 يملا ,ِهلوُسَرَو هاا امي
 رم اود) ركذا (كتيخ 2 1 0

 1 (لب اعدل اْمْوَي كل 5 ةماتت ل امون امْوَيل عَ

 ةنجو موطأ هيام حا ني اعلا نونسؤلا ني
 ايس يعرفك ًكباص ْلجِدَو شاب نعْوي ْنَمَو) اونمآول
 0 يمس نونل ب ةءارق (ةلج ديو َ
 َنْئَدْلاَو ملْغَعَل زول َكاَذاَرَبأ ايف َنْيِبل احداهما اهتَْح م
 نيلي اس فار نارا 1يبزبكت اوك

 هنزل !ٍةَيسممْنِم باصأ ام ىم (زيصملاَسْنبَواَبْي ف

 هياّصْمب ةئيصللاَن ّناهلوهىف (هّنإب نمْؤن ْنَم مود ْصَو) اصعب

 هللا اوعيطأو ْمِلَع نس لكي ةئاو) اهل بصل (ةبلق ِدنَ)
 ع البلا ايِلوسَر لعام مِيََوَت نإ لوُسَرل اوعي
 كفو يونا لاي روطآلادل الهلال هن وهلا هلال ُدنا) نجل (نْيِمْملا
 و 26 الور ”كجا تَوز أ نم َّن ّنااَوْنَس َنْيْدْلا اناا

 لاو وعيطت نأ (:زهوذ نخاف
 فاس لوتس ةَرهطاو 1

 | فاد ةفشمب نياك مرنم كلذ نع مايا مدون

 ١ م سس 2

  2سمس

- 

 َنرَوَسْعملاٌنإف اوُرْضْعَتَو اودعْضَتَو) مهيلَع
 حأ هدنع ُهَشاَو) ةرخالا روما نع ةلشاش مل

 هالو لام الاب كلافخشاب هموت الف يظل
 اُمَمناواَعَت ٍيَحَمااوَمدا هلومل ةذسا ( (ةغطَتْس 2
 ا ةعاطلاو وَمِنْ اَواوُعِيطأَو) لوبف عامتسمب ل

 قسْنَمَفإ رمال اب اوجةر دقم نكر يخ كل يد هَل اريح

 ايفر | اوُضرَعَت نإ !)نوزثانلا (نوُنيعمْلا ف َك كُل وأ همت و
 ا يالا بلف ببن اود ضن نإ ول
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 اَمسِه) ةاكرلاىف (اَو 1 ا اة َكْيَ زباله كيل اتي د

 0 ولج لوميف تول ع 5 أين ِلْبَش ص ”كانق رن

 (بيرق لجأ ىلإ ضتزخأ) ىنمللول و ةَدئاز الوأ المك ىنعمب
 ةاكتلاب قدّصت أ د اصلاىف لصالا قءاَتلا ماعد اب(ّق َتْصْأَق
 امن كيدا ضر ساَبَع نبا لاق جأ نأ نسل ك1

 لوو تولدت ةمدرلا اسال جنا ةكزلافدخارتان
 د قولت اريح هاو اهل ءاجا َداَسصَ هْناَرْخَووَ

 | 277 دن رع ِ ا

 فاز كاوا قانا ان خش محرر نير احمر
 000 ىةدئاز ماللان ةهرتي ق1 ضال
 ىَنَلاَوْهُريدَ يي كا

 0 0 00 تنال
 00 الانا نسج تدالكن جنا

 ايمانا اًيندل'بازئءىأ (كِلَر) لؤم
 نامل ترمانلا ع (تايبلا 0

 لووك قير سحب كيرا قت لاَ
 تلم حنا طاو) مام نع( يعتس نشا نغعتساَو) نايالا نع

 اوةفطنج (ْنأ اودعك نينا معّ) هل اعد دوم (ديَم
 وَ نوم: منشعبْسل َنَرَو لب ل 9 اؤئَحِِلْنل) مماىأ فو ذحت

5 000 
 ماجا
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 بلعلاب اور اوَمكْ) ناسلا اب (اوسم يَ اوس اي)مهلج ءوس ىأ (َتِلَذ
 ركاب( ولم لا - «عيلقت) هب مزدكاوزخشا ىأ
 ذاو) نامدلا (َنَوهقْعِشال يف )

 نم( هتحاجسضل قة اؤلوعب نامل

 نيْمسلا نركب (تكخب مهنتادلرو مواجه

 ( ٍةَحِيَصلكَنويَسْدي)راز ب ىلا هلام دسم اهمحَو
 احيا هل اًضدانْساَو ركشعلاىف؛ادنك حصن
 مرتو علا 'له١ مه ءامد يبد اجت ميف لني نأ بعرلا نم
 00 اق)رامكلل كررس نوشضي مناف

00 00 

 0_0 ا ا و ط

5 

1 
 0 0 لفعل أ مأ) لضَولا ةزيش
 , , َنيِعساْوْلاَمْوَم 1 لاى دنا

 جالا نم وا لور دن نمل اوم الدال نم
 تياَولهسلا نب ارحم و) هتعاوفّرفتي (اونْضفْنَي ّقَح)

 رح و) مريْغَو نرجاهدل قزارلا وه قزّرلاب ٍصْرَآْلاَِ
 نمىأ انْعِجَن نيل َنولْوَمَي َنوُيِمْمَي ال َنيَعْي انما

 ع

0 1 
: 

02 
1 9 

 دي ا هنن نب

 2 (كذ الا اهنم) مسن أ

 تلغدالن نيهان نك ون 0 ةيلخلا
 وأ |: د كه ل ارت بدلا يغار كلل ذ
 لَعْفي نمو) سما تاولّصلا (هشساركَو ْنَع كد الذ أ الى



 م

 | هون تولل اهؤدِبَمَو ةرخالارثؤي ََولاَو هلل ءايلوأ
 ىشلد اب مهرزمكن م (ميِدُي (ةمدزا تس َدقاَعإَدَي ا ةرَوْنَعَي اِلَو)

 نذو) نارعاكلا منيا جَِعاماَو) م«ذكف مرلتشملا
 يف ١ الُم) ةَدُئْز هائلا (ْتاق ها ا ع 2

 .ةيبمالعلاوّرسلا (ِةءاََشلاَءِبْيَعَل علام اع ىلا نو

 7و( اوجْساَو حجب مزؤتد) ىف ىنعمب (ْنع اللا عمت
 ٠ دقعاوكرتا ى أ (َيبْلا اور َرَو) ةالّصلاىأ شار ذى 1

 اً اف )ولعفافريخ أ (َنوُلْعَت م 2
 اونعئاَو:حابارعأ (ٍضر الاى اوزِشدن اف ةالَصلاِتيِضَف
 اًريْثُكر ارك (هنا ارك راو هللا ل ضنف نم) 0

 بطي سو هيلعهّلساّص َناكنوزونمد (نوميعت كحل 1

 ةاعلالتلبطلا اًيعودّول برضو ريع تَمدّم ةئجبامود

 اوأراَذاو) ا اف ريغ
 م«ولطماهالَوَر اًجيلائأ (اهيلالوضْمنااًَوهلْوأ ٌةَراَحتإ

 نع مهنادرع اماه امن اق) ةيطخما ف( لوك واوا ن تود
 بز ايتلا يوويتلا مز اونس يذبل خب اونا

 ؟هعاقنر نئئأهتلئات قزريناّسنالكلااعي (َنيوْنارلازيخ | :
 راس رز مل ةيدن ومقام لاةروس 7

 اا اجار ا محّرلا نيحرلا سري نسج

 سا لكنة مونى منال مجحسلا

 نيِمهانلاَنا) مَي (ُدهْنسي هَئاَو'لوْسَرل ناكني طار
 مام اذار هول اقاملانلانع هورمحأ انف (َترج
 مام ْدصْع) م مام درو مهلاومأ ىلع# ةرتس فتح

 * ”نولُمَي اونا: م ا مم تداهرججا نعى (هلاِلِئِمَس |

 عكايذر



 5 يي موو

 يا صال امَو َتاَوَسلا قا

 توج عكف: ريرملالدب قيليال مزعل مانا نزلا
 ىالاق برعلا (َنيِيَماَل اق رَتَحَبىَنبلاونع) هعنصو ةكلد
 / هدا مريع ايم وم عم اوس ) اب انك أرمي الو بسك ال نم

 طب مهري ناآرعلا اياب امهيلَعْولْسِ) مس هيلع

 هيدا( ق) نآرملا (َباَدكْلا مله عْنَو) دلرشلا نم

 |! موذخم : اهمساو ةليمّسلا نم ةناحم ( ن اَو) ماكحإلا نم

 قييم لالص ىلا هني بم (نْبق نان از ماذا
 | ئم) نيدوجولل ىأ نيدمالا بطعن رخو ) ن

 رنا 0 ىف (ميعاومذي) مل مك ا دحب هققيالاو

 وعبانل اهو هعنصو هكلم ىف (مب يا :تناوهور

 يوكو ٍَِ الضم ناّيب ف نايم هيلعناَصتصالاَو

 0 نهج نع ماذع نسلق لتيقديل باستيل

 315 اًيَملاموَي ىلا نحيا نش الا عيمج نضمباوْنس آو

 يابت للصف كد) هين م دوخي نزرع

 7 دا لْمَم مظَمْلاصْملاور م ٌَناَو) هحّمركذ نمو

 5 رفعت م وزني[ جهدا ردك اولا

|] 

 00 دصملا 2 0

 يي عي دقت ودخل ىلا 1 3

 اما ايلُم) نيرفاكلا (َنيِلِإَلامْوَّصلاى ديب الك ار
 بي اّنلا نود نم هنن ادلب 0 رنا ذاَهَنْيدلا

 تاطرشلااونمب قلعت (َنيِدِدراَص كن اَتْوملااونَمَت 'ء

 مكن كعز ى ءَقدَصنا ىأ الاف ديه لالا ىلع :

 د



 ع

 يدق عديل اية لوسر لسز اىدلاوه) كلذ نورد اكلا
 فلاحا ناييدالا عيمج (ِمْزُكِنيَدلا َلَع) هيلحي (ْءَرِهْعِسِل حلا
 تزال اوس نبدا اهنا ثلذ (توكرتل ءريولورمل

 2 أِياَذَعْص)ديدنسلاَو 0 ب
 نامالإ طنومودت (َنؤنمْؤت) لاي ملا ولا متاكد مؤم 0
 ميا و:كلاَوش أب ِهَّن هللا ديس ىفتو دِهاَحَو ِهلَوُسَرَو هش سابا

| 

 'ءوتل ىفاذ مكتريخ ما (تونلعم ملكني د
 كك )رفعي ولوزت نا دناىأردقمطرتس لع باوج(ْرْفْعَي)

 كنزا اين نم عت تاني كاج كاف لا
 نبل ماو م دفعا َروَملاَكِ و ةماقا ندعو

 ننزل شو ترف قولا 0
 هنرل تيار اصنأاو وكام نيد ع أير خَملا اورضملاب

 نوير اوما تاكاكىنعملا ل١ (ناَتاضرمفاضلاب ةءارق فق
 نم ني وَحْنل رم نئ ىسيعا لاق هيلع لاتلا كلذ
 ط 2 وتنام نوكوكم نتدلأد اًصرالا نم ىأ (ّا ىلا

 نيتراوحاو سا زاصنأ نحن َنوِدِراَوَحما لاّو) هسا ةرصم
 ظ الجرم ندا اود اك مب نم [نَّم لأ رهو ىسيع ءايفصأ

 تيراَسماو اكلْيَفَو ص لامار ضاَيلاَهَورومملأ نم
 < م لسبب نم قد ا ْتَدَم اع ابتوضّيبي تايْئلان وروحي
 ةقناط ترف .اهتسلاىلا عفر همادب عزنا ولاقت ىسيجب

 وانا اطتلاتاتتفاف ع

 اةيئاطلا( مَويدَعْلَ) نيتفئاطلام اوس [نِنلا)انيّوف
 3 1 نييلاغ (نيرهاظاوحض اق) َةَرف ايلا

 ا 7 ةر اعد ة دمة عك ة نوح را
 ! ةرئاز ماللاف ههزني احسن محَرلا مرات منا

 يام
 را
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 سس ييييي إي يإييييييإيبي ب لاحت ا ا

 | رشكالل اهيلخن نم نوداع ئحَفةَّدي زعماللاف ههزن ىأ

 نيل نأ اي) هعنص ى ( مكحتا)هكلم ىف نين َحلاَوْهَو)
 مزمن (َنٌؤلَعْفَتال ام تال امد اهلا بلطف (تولوعت اوس

 العاق( اولومَم نأ هلا دنيع) ريم (َنْقَ) مَع يربك دحاب
 | تري دن ا) مركب ورصس (ْبيطعمَا َناَنْولَحْمت لام ردك
 تاهت ما ءأكر نيداص ىأ لاح (اًفَص ِهِلْيبَسْن َنْولَتاَعُن

 اكاد :اركذا تبان ضعت لا هضم قرلم شوط

 عتس ى اردن اولاد ئيوذ ود لم ْرَضاَيِهِمْوَمِل سوم

 َتوِمْمَن) قيمصلا (لََو) هوبذكو ناذكسيلو ةّيصخنا
 ْ عكر مرتحم لوسرلاو لاح لبا كيل هسا لور نأ

 اهامأ ماب زل ءارا) ئاذي ب قحلأ نساول دع انا 1
 | َمْوَق اىدنمعأل ساَو) لزالا ىف هر َدَقاَم ققو ىلع ىذه لا نع

0 1 

 مهنب لنك - هال موني لول (نيئ ارض باب م

 01111 بو دَصم نلاوشالوسَر نإ 0

 3 ةىساى ِدْحَب نم أَي ل وُسِرباَرَْبْمَو ةاَرولاَنِم)
 تلات اَنيَبْلاب ااا رانكلارحأ 00 مه ءاحاتجتت) ىلاعت لاق

 ةئاَرَف قو ( ٌرخس)مب باب: ىلا ىأ (اذهاْولاَم) تاَمالَعلاَو

 مادا الى ا (نمَو) نيب (نييثم) مب ىءاخبا ى أر حاس
 .دييرثلا ةيشن (بدكلا ومات ىو نم اهظ دش

 | مالئالا]ائذي َوهَوارمتلاب اي [فصوو هيلادلولا

 (فظيإتو دي نوب ن نيرهاملا (نْيملاظلا ممل ايدمال ا

 | هعرنم (َسساَروم) ةديزرم ماللاو ةز دعم نأ, بوصنمم

 ةناكرعس رحنا هيلا وقاب (ةههاو هاي هنيه رب
 | هريك ول و) ةفاصالاب ةءارف ىو (مَرْود) ربظم يمل ُدَئاَو |



 0 ريجيم

 |5226 طقاو)رب (كشي كفوا طناكي ذ) نودؤي مز 75
 ئسوأ نينمثكأف ةدحلَو ىأ كلَ نمسا م
 | يِدنَهاَحَس اعف) تاذترس أ (ناكلا ىلا) باه ذلاب نهروبم نم | ١

 ا قرأت به د َنْيْنَلا اضاف تمنع ورغم

 أ اوضاَو)امكلا ةّهجنم ملعب وعل رك اعقل
 . تيمدباورما ام نونمؤلا لف دقو (َنونصْوم م متاىدلا

 هضاب نكرتشم الن أ لع كسي ايد انوا اباد!

 ل

 فوخبايحإ نبخف دى1تانيلاداونم هيله ابا لعفي
 كد -

 فصوو جوزلا يلا هنّبسنمي طوملَس لوب ىا نجت
 اهرينيبطَمَس هنعْضَوا اذارالاناف قيمحتادلّولا ةَّقصِب

 داواموه يوُرْعَم) لعد (نكئِنِصْميالَو اهِئلِجِرو د '
 ويتلازجت تايثلاقيزك وق 0

 هاوصشلا ذ لمع (َنْميْعِباََ») هجّولا شمخو بيجلا َقْسَو
 نضروطتش او نوم ةَدملَو خاص إَو و لوملاب توهيلق

 نم رخل انما وشو اري ةقادوملا ع( ٍِلَع شا ب
 بدايه دصب مهل عم ئينلاههدانعل ماغي 2

 تبروَصلا ى1 رولا باَمْص 1ص ديما قا
 اضاكول 0 ذاةّرخالاريخنم'

 رانلأنِم هيلا ٌنوريصَ امّوا 0
 | نيرا در اوك اتا هروح »ب

 نضال نقاد تبول يت هلا من ب مجول نع رلاو

 ههزن ىأ



- - 

 عَن د راما 2

 وضتفت /اولْطسفَتَو) نيد 06

 داهجتي كلل ا

 ظ كا 00 0 ( توابل كدا

 ضلارعب راوكلانم (تاَرجاهْمل) نهتنسلاب (ثانمائملا

 .[ةري نيبمؤلا ىلا م.م ءاجنَم نأ ىلع هيب دحاف منهشم
 ةالمالاو ةّبغرالا نحرخام نما نللاب هوم اف)

 دس سمس 0
 نين ايابَمعأ ان انا نهم سو هيدا رت تاكد

 فعن الق تان اؤلم) تاج اب نهومننظ (نهز نجع نا
 نيل َنولي :هالو زلهل لج نهال راَمَكْلا ىلإ رنهودرتا

 - اوم( نيجاو زا رانكلا اوطعا ى اه زتأ و

 هطرشب ( َنهومحتنأ يلع حان الوز تخلو رروهملا نم ٍنهبلع

 + وكت الو) نهزوهم (َنعَر وجا َنْطْؤْنمْت ادا
 ها فينفحلاَو ديدغتلاب

 م نيكرشملاب تاعحإللاوأ طرت

 توبا (ولات[ؤا هطرشب كلك َنِسدادترا
 قرت نما ذدترالا ةزوص فروه نم نول (يَصَمنأ ظ

 ممَدَعَت امتارجايلا ىلع /اَوَسَمُن امال أَنَيَل َّي) راذكلا نم

 اهبل



 كا ل

 أارعوةنجباف نودوككن ماعجو (5نِنب) لعاتلاو لوعفمل

 ثنا َةَريِصَم َنْولْغَت امد شاق رانلاىفرامكلا لحث

 ةنَسَح)ةْؤ لد نيعْضْؤملاَف هيي ال
  7 12102 2ا ٠

 00 0 م 4

 دور 3 قحاب ( 1 2
 لوما :ةجئويسان ويح > ةحلا وادم اننا لاَدباَك

 نم أ ةوسا نمشتشم (كآ َنَرْفْعَتْسَل ِهْيبَدِل يهاَرم

 هلوفرافكلل اورفخنش نأب كلذ ىب ىسأتلا سيلف

 ننس - نِص) ميو نو با ذع نم ىأ (هّللاَنِم كل كِل !امو)
 0 لا وو 0

 0 00 ف

2 0 
 .انيلع مهرهظنال ىا لورَمكَنِْل هنْسم اش خص ال اَسَسَي)
 | 0 تاو هاو دولا اوظَيف

 فدكسز كما رس ْرَحْلاَتْن م يو

 "هوس مُمْم) ددقم متَض باوجل# ةئاأي اي 0ك َنآَكْدَعْلا

 اا اما وكرم لاش لهب( ئَسح 00

 ةماقعلاو تاويل نطيو |اسم اجي ىأ (َرِجالاَمْوَيلاَو هنآ
 |هنرع يا )رامكل اىلاوي نأب :أب (لَوَتب نَمَو)
 اكتب ل 1 انا ىسع) هتعاط لال ُنيَيحا) هتلخ

 ىلاَعَب هلل معاط ةكمرافكنم (م ف ندا َنُيْلا َنْتِبَو

 (ةّروم)



 ب

 ا (ٌةءرابلا قل انادي اًوُه) هب (َتْوكْر ب انعا
 ل ممل م م

0 

 نواصي 0 اَنِلَو 1 0 و 10

 هرسأ ىذلا هو رْغِلَسَو هيلع هنا صولا دصت مهْيَلا)

 بطاح تلكم ديو مكديب (َجْر ىلا ) نينحي ىتوو ميلا
 د .الوإلا تم مدع هلال تون اب اتكون

 | نتم سو هيلع هلا صولا هدرتْس او نيكرشملا لفالاو
 ا ا العار هعم ءلسرأ

 . 9 ١ اهلنا ندب ييكا ناو اة

1 2 

 انوخف قاصر ءاعيبأو جبس يا داهمت 5 هجر
 تدرص) ءانلوأ هديه الو ىا نا

 هلعقتومو عسل امو هاي العا انو َرَوُلابِهْيَلا

 ٍلِئبَّسلاءاَوسْلَص دَمَف) مهلا ئبنلاربخرارسا ىأ (:ئكننم
2 0 

 ا ريكس رع ع الو
 :انبلاب (ْنَِضْنْي ٍةَماَيَعْلامْوَت) ةّرخآآلا ىف بازل نم



 : ا

 1 تيس دبل و تبدع ظ
 | تماهدإلا لري قمهلشسم مهلثم (َنْؤلِمْكَيِالمْوَف مايكل 5) هوف مل انك د لد

 دييلمأو هو بيرق نمزب اَبرَف هلام نم َنيِنْلا لكما

 1 (ممرض أ لابو اوهاذ) نيكرشملاّرم
 مهم ةّرخآلا و ملؤم (ٌميِلَآتاَذع مهل و) هريعلتصلا
 ٍناطيَسلاكَسم) اسك) قع مهل ني املا نموهيعامس فاضي
 ظ نا: ىناكْنِمةىرَب َقِإَلاَفَرَصَك لَمْرَمْكا ناس الل َلاَقَذاب
 قاع اقافلاىأ (اكَبَفاَع ناكَم) ءايرو هنماب ذك( َنيِاَعْلا 3

 يفلان وام ناكمنا ف تلاناطرخق ىوضيلااقا
 اومن ارم.( نيدبلا اه اي) نير اكلا ( نيل الا رج كلَ دق

 َهالوَمَناَو) ةمامقلامومل (دّمْلْتْص رق ام عَن ةلْضتْلَو هنا

 اوك ماوس نلف زكتا نط اعوان ١
 0 ا اصلا لالا تنيك دع :

 باح أَعر ان تلد ىوتْسالل َن ود املا

 0 ااه اَلْرَن اؤل نورت أهلا مهم دن ثاحصأ |
 اكشاخهتياَرل) ناس الاكزييمت هيف لعجو (ِلَّبحجا

 طا ةزوكدملا (ةلانطلاَك ليو هللا ةَيْسشْحِنِمإاَهَعْسَسم
 كى َرَلاكَناَوُه نومؤيد دؤنف (َنوُرْكَي هَلْ باَنِل
 زاهتئلاَو :ٌراهشلاَو بْيَغْلا'اَعَّوُه الا ةلايالإ

 نط نينا وخ ل للعزل اوه اًوُه محَبلاْنَمْحَو ااوله)
 د من الَسلاوذ (ٌمالَسلا )مي قيلدال اعرهاطلا

 | «نؤتحةرهلا ةريِعملاَق لحج اشر قدصملا (نمزوملا)
 00 !نمهي نهه نم

 | ومع هن صا را نايتس هب قيطالاع نيكل
 هيو مس سس م سس سسكس ست 200: سس سمسم

 (نوكشياع)



 |تلئلو الور و هنا نوزصسو انا وضرو هنأ نم دلو

 1 | ىأ (َراَدلا اوُأَوَبن َنْيَْلاَو) سه اع ىف (َتْوف الا مه
 هم لش 0 أ علف نم داصنالا قهوملا ىأ(َنآمالاِ و) ةديدملا ْ

 ١ ةَحاَحمي هذ حى َنوذحيبإل ومهما رحجاه ْنَم ّن

  نيرجابملا سو هْيلَع هسِإ !صىنلا 0

 مهيب لع تواؤيو) هبة صن ا ريضنلا قب لاوما نم
 كفيف مبنويؤج ام ىلأ ةَجاَح (ةصاَصح مَن اكول َناَكْولَوا

 تيَِّلاَو نوما 'مث كِئَلوأَت) لام طع اهصرج (هينَم 1

 عم وي ىلا داصنمالاو نيبرجاهملا د دخت نم ( مشييحب نمياوءاج
 ِناَمِاِلااَنْوعَبَس نزلا انياَوْخالَو انلزنععا امير َنوِلوَمَي)

 تكل تزال نيواوادتم قنا 0 َّ يسال

 وبرهو يات له نياوَمك نبدا اهناوخدل

 مشاة درالاف مضم ال (ْنْئَل) رمكلاف مءاوخاَو
 ا ل هئيدملانم

!1 0 

 و غم وْرضْن :وْرْضْنَيال اًولِتَوَف ْنْسَل َو ْمُدِهَعَم

 وهج ا او ءاج

 قير 36 3

 قرصا 20 نجلا عضاَوملا طرشلا 1 باوج نعردقملا
  (ةهرودصوا وخ (ةَبْهَرانْسا ةْسَآَل) دوهيبلاى دمع 0
 و مايكل د) مباذعريجاتل دقات توا

 ْ وياما يم جة ال

 رس

 م عسل 00 يس مكتب )مهب رح

 000 د هوحوعمم فايل هوم حسممع ب ع عع مسساع ا



 هك

 ايلا د0 نا َناَعَست فانت نمو لور َدتا) اومن اخ
 | اكومكرتوأ) ةلخم قَتْيِل نم )نيببسماَي (ٌمْغطفام) هل
 (َقرْْيَلَو) كلذ ىف مريخ ىأ (هللان ذ ايف اهل َلَع دم 28

 تكنأب مضارت 20
 مهلوس رز لع هد ء ةقا)در (:اذ أاح) داس ثمل رولا حطتد لا

 ٍلْيْخَل ةّدئاز ز (ْنسِءْيَلَع) نيم ثم اي ع 2 :جَد
00 

 هنيد مل قحذلف ليد عوكل ُهَأَو ”كي لش
 يالا فهعّمركذ نَمَو لَو هيعمل اصيملاب ضَس

 لكل نأ نم ءىبسمي ن امام ىلع ا

 ٍهِلَف لعيد قابلا سو هيلع هه هل س نحنا سمح مخم
 0 اليو نبي نالذو نيرجاهملا هنم طعأف ءاّتييام |
 او ءارعَصل اك(اىرَلا لأنصار لع 50

 0 ه)ءانسي مهي مأي موّنيَف) عيني ىرتملا

 بملظلل دو ماه نمىببلا ْمباَرَق (ٍنردَْلاا بحاص

 مهَو مؤ اب [َتْكَلَم نيذلا نيش ملا لافط1 (اَنَيْلاَو)
 (ٍيبسلاَنئاَو) نيبثسللا نم ةحباحما ىوذ تاجات ١اس
 هيلع صوبلا تسد ىأ نيل للا نم هرفس ىف عطمنمل
 تجدني هويدا ننس

 ناو ماللا ضعمب يك خل ئك] قابلاهلو نحاس مح ةعّيرالا
 تدون دك تا واوملا كرك عي ردتسا
 َ هل يوتا انطاليا

 باف ا نع اامو ةونَش)ريَعَو غلا
 مو ردم وتس ْ

 سس سس سل سطس لع سس

 1 نوحي موِلاَوْسأَو زهر اي نِماوُح خل َنيِدلا رحاهملا)
 ا 0 -- وس دس اما ءامصفسمخسسحا - سس سس سس سس سمس سس ساس سا



 حا

 ' ىلع منول اَميَو ءوسلاب منو دصتي لب ( م ريش ع

 تشل وأ منحه ائضَر هر ةباسصصلان يعاب عدو كنا

 هديا نامالاَ مقلق ف١ ولف ف تأ تنك 7 مو داوبالنيذلا ْ
 0 تاّنِجْمْْلْخْدْيَو) اَخْذَو) ىلاعد (ةنيم)رونب ( واي
 هَيَعاوضَر َو) هتعاب (مْمعاَشأ يصر اَهِفَّنيِدْل اخرا هيلا ظ

 ايو هرمأ نوعبسي ) وَلا بْرِح كدَلو | () مباوشب | ع
 ا 00 1 3 اك

 يسود ْ --- -
 وح (ر يح وأإ) هي دملاب مخكاسم (مرايد نِم) دولا

 ريحا هفالخ فرم رهالجج نا هزحكرماذملاا ىلا هرش
 ( ماخام من (وَظَو اواي نآ) نونمؤلل هما مة اَم
 مبأ ذع نم (تانماربحما َ هب هذعاذ (م/وظطو نازتك

 مل (أوُبِسْتْحي ل ثايح ثيح نم )مباع هرعأ (ُهن 0 ان اف

 مولفف) قل مَمَذَمَو) قينبمؤلا ةيج نرحل ابيرط
 | بكم دّيَسلتَِب ضو اهتبعو نينعلا نوكشب ميرا

 | برحا نه يضل مدي يس اب (َنودرْي) فّرشاالانربا

 مالا ريع و بش نم انخم هونسكسا اًماولضنيل (ق وي

 تاالؤلوراصبالاللو اياوربتغ افَنيِبِب كا ىدْنأَو

 يول نع جوزحا (ةالعبأ ةهبلع) ىف (اقاب
 ظ هظرتب لهن ايتو لسشلاب ينال قو دحلا
 اوفاس "أ كلن ذر ديالا ْباَدَع قَرِخلا ٍقرماهَلَو) دوسملام دوسملانم

 مس



 ف

 را حادا كرد زخال و ةلتمسملا نيب

 ١ ةناو) )كلذ ىلءاومود ىأ نَلوُنسَرَ اا 2

 قفانلا وويل كل ررظنت رن
 نوئمانملاىأ (هاَممهْيِلَعَْ آب دولا وما

 دودذي ذم مليت دوما نم (مينم لَو نيزيمؤملا نم ( دم

 ات 1060 16 وين تربذاك م١

 | اسس (ًةكج ا م و كام

 تن نينوؤلا م (وة ص مهلاقمأ رق ممس ع

 2 1 زر ْنَل)هَناهاوذ

 5 هانا تاضا نالوا اال نم يضر ادع

 0 ب 2 2

 هتلاركذ" ف رد هيا
 ا ا وسو 0

 هلَوْسَرَو نا)نوعلاعي (َنِ (ٌتوداحي نذل نا َنوْرِس الا :

 وح ولالا فعن ا َبك) نيبولذلا نيل ةالاكلقلوأ |
 -- 0 يضتوأ

 ا ا 157 00 واو و
 مواطنا ان وأ نينصؤملا ى 0



 . : تش

 اند 10 لب قو وعم دين ىو مانعا 3 نيد اقاررظنت

 مه (ِلوُنسَرلا ةيِصِْعَمَوِناَو دْْلاَو حلا َنْوَجآنَيَو
 نول اود كام مسوي هلا ص ىنلا م هان دولا
 وعدو يل نيبمؤملا ىل نيرظ اناس مم نك ىأ مهجاتمت
 اجر ميلا: قلوتح كوااجا ءاق) هيلا مةواقذ
 َولوَمَتَو) توللى أكيلَع ماسلا مهنوفّوهَو (ةئاءكيَحم

 ةّيحتلاّنم (َنْوَمم امد :ةاانٍرمْرالع لول مب آن

 اهحؤلضي 0 هج ميسم يبن نان اعتب د سيل ماو
 الئ ويَج ا ا .(نئزألا اين أ اير ىه (نيِصلاسسْلِبَ :

 مثالاب (ىوْجلا اما َنورَسْحَتِهْيَلاَى لادا اوْساو ىلا لام اجو لوْسرلاَةَيعَمَو نو لاو ل ااوع

 (َسيلواونم(َنْيذْلَنْرْكل' هرورعب (ناَصِوَظلاّنم) هوو
 صوتي هللاَل عون ٌداَراىأ (شانإ نان ذايال ايس مَزاَصيروه
 وع رسم ماتا انس َنِدْلا اهنا نونسؤملا
 ا السما ىلاجلا ةءاط فو خم سعه سركدلاوأ لسَوميلعقاوسم يملا سلخ (يللاا |

00 0 

 كي رن ا اذن هباوم وم ِةّمع) ابان (لوسرلا

 لودي 2 نإف) كودذل (لهظأَو مكراخ كد َةَفدَص)
 6 ل مس وس وو بدا

 أل وّمب كلز كيسا ةاجانملاىف معينا

 8 لال اخداو اهل ضرانلا هين املا لادباو نيبزتهلا قيعحت



 د

 22 ب تسب ام مس سس

 _ءاَماَوواَلا نيب تل أب ءارق ىف الاف ءاتلاتمعدا
 01 ا

 رك (ىداللا 1:27 بش | نام ماهم َنْهاَم مئاسنب نم

 | رس نْولوَمَيْل) داهظلاب ( مم اورمدهَمدَلَو) ءاياليو ءانوق
 رهاظم ' ووضع وراي نك(اَر َروُرَو ِلْوَمْلا نم
 تودوعُي 3 * ماسد نم َنوُوجَِطَي َنْيْدَياَو) ةرازكل اب

 00000 هومل اي نأب ِهْيِفىْأ (اًوْلاَق

 ريما رخل ا, ءأرلا فصَو نمر اهظلا دوصَمَم فالخوه

 * طول اب (اسامتيْنأٍلْبَض نم) هزلع اهفاّنعا أ (ٍَيَكَر
  2١ٌرِيِبَخ َنْولَفَت امَْاَو نو ظَعوَت ول عوف كل 2 0

 ك2 يره نط ننعبافقل نا ربع طاكست) هير
  0يكس نيرا ماهضلاى بسجل نت

 نيكسسلكأ ديلا ىلع قلطملا الناسَ تا لكقنم ىأ هيلغ
 ب َراوكلاف فيفعلاو أ (كِلَد) دلبلا توف بلاغ نِمّدم '

 و ذملاماكحالاىأ (كلَيَوِدل ِهِلوُسَرَو هش اياؤن وسوم
 نواحي نبل نال ؤم (جلأٌباَذَع) باَرع) اهب (ٌنرْف كلل هلا

 نم َنْيْدْلا تك م)اولزا 0وتبك هَلوْسَرَو هلا! نوملاخي
 ٍتاَنتَب باي لَن دكر ) مهاشمر متفل نع ىف(مهتف

 تاذع 7 تانالاب(نقاكإلو) لوكرلا قدموا |

 يمن :ناهاو د (نيهم 1 0
 رت لأ دين اين لكل انا وتلا ءاصحأ

 ايان معن نان : 2
 هال اة سلق الو) هيلعب (خفباَر وهال الث 0

 ٠ ا وهل ارثكأالَو لذ نم ذأ الق 00

 وش لك هللا نأ ا|ماَيَقلاَمْوَي اول عامر هله تينا 0

0 1 

 اثكتاتكتتاكتاكتت“به كك
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 ما مام ( ميل ممل هايس اَم) مهبل بيتا وق نم قر

 رق انت (ناوس راعية ولت نكلا +
 اولْمَرَو ىسيعنيدباورمكو مةمريتكا كرت ذا (ا(ةياعر َّقَح قح
 يي اوت اذ مامرينك سبع ند ىلع قبو مهكلم نيد ف
 ومس مح ريكو ص رخا مم) ب (اؤنسَنيِدلاانْيَساك)
 لوريم نتا ىديعب موسي"
 ْ بو أوي) يسيعلعو ممَسَو هيلع هللا ص دع
 َحْحَو) نيّيبنلاب مكام.ال (هَيَمْحَرْنِص١
 0 ا
 تيذلا ةازوتلا بالا نْهأ) ملعيل كاذب ملعأىأ
 ةليَمْتْلانِم ةغطخم (ن أ)معَسَو هّيلَع هل هللا وصي اوسْؤي ل
 نم م ىلع نوز بقي الا ك/ أىنعملاو نانلاريمض اهمعاو و
 ناوضر لهأو هللا ءابحأ م( أمهمجز ىناَم فالخ (وّللل عع
 اف ناسي نم)هيطعي 5 د ( هيد هَساِدْيِب ْنْضَمْلا نأ َه)

 اهعْلاصَملاَوذ يَ داوم دقت اكن يتيم هّرجأ 000
 ١ ةانورشعو نان ةّينادم ةلد اهلا ءروس «*
 تاراجت ىلا لهاا عمق يجز نزلا وفات
 احلل اق ناكاهتمرهاظملا (اهِجئوَر ىن) جلا ابأ كعجارت |

 ْمَسَو ِهيِلَع هللاوّصىنملاتلأَندَوَو ىارهظكن ع تنم
 دو هعمل أوه ام ىلع هيلع تمرحاتم [ب ام احجبأف كلل ذ نَع
 ةلوخرهو هدوم ةقرف هيجومر اهظلا نأ نم مهدنع
 (ولنا ىلإ ىجتشس 35) تماّضلا نب سو أَو هَو ةّبلعث ترب

 الع ا هيلا متم ادافص ةينبصو ظ

 نو هريس 0 هللا نإ) اكحجارت (ائَرْواَحت ْعُمْسش َناَو) اوعاجاملاوأ

 تورم ظني طع !(َتوهَب يا اع (ريصم ميما
 ف يحوم



 ناعم

 2 02- ولا

 ذأ, 00 2 ا ب (يانكف 0
 اوما لكتلاذ َنا) كلَدكه مثل ىنلاتيواهتلحم لهاأرئن
 كاني لاعدريخ أ ىأنأ - ١ ىأ نأ عب لعملل ةيصانىلزكإل ٌديِسَج

 ارطبن 33 (اوُعَيْفَتالَو ماا لع ادر (اٌوَسات)الثل
 | مكاكصتلاب قو مامعأ قملاب كات امي 0 رف لك

 م ب يؤقل ىواامزبكسم لراتخن لكبح 0

 ل مكلارسانلا نون ش أير مولع بحعامب (َنْولتَْي َنيَدْلا) تيل ينل

 ا ا وسل

 | يي وريغ نع وعلا هطوقسب ةءارف ىو لف ريض
 ١ قيل هًيبن ال ىلا ةكئالملا ككنالملا (اَنكْسْراَنْلَس / رة ل

 ؟يلاو) بكلا ضعب (َباكْل ارماهعم اً رن أو مطاَوملار ١
 هاتجحّرْحأ (ّدب ادت( 7: 3 طشصل ب سال امزح لدَملا

 بَل عقود ملتقي يدش سبي ند امل نم

 َْس) سانلاموميل لك ف وطعم ةدهاشم ملع كلم و
 دن رولان م برحلا تالآب هنيدرصن» تأ (ءرطْن
 ا” اس نم ل اس يشل رفا و يعد

 هللا ّنإ) تورصبيالو ,ن ور صنس سابع نبال ل قو

 ام تحي نم منن انركل ةرصنم املا هل دعب اَحال (ةرنزع ئوف
 1 اح

 هد دايم || موتنا اهتز قاَنْلَعَجَو مِهاَرئاَقاَحون السر ا دَمْلَو)

 هزلا ليج الاَو ها زوتلا ةعيرالابتكلا قي يباسلاَو
 اكينندت و ددِههُم مق ميِهاَر 1 مير ذ ىايعاف ناكرملاو

 لا

 || رب سيِمِباَنْيَنَفَو ملي هداث !ىلعانيمفَد - نوم أف

 3 ولعبت نينا بول ىاْلَعَجَو قيل هايس افرح 0
 عما صلاز اضاوءاشلا ض مرّه َةينناَبْهَرَو ةمجرَوَمْفأر

 مدس سس سس
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 نيذكف ِتابنلاب 49 ْوَم دعب صْرَأِل اي شان ا( )نيروكذملا

 هلارلا(تايكلا ابدل 'مكانيَبْذَم) عون ايلا اهرب يوسي ل

 انتي ٍدضْلاَ!َنْولَيتْسمكَلَحَلر ريغان انتر دق لك

 اكْيَضْلا اوراوف تصدت نيزلأ ىأ داّصلاىف ءاتل١تنعدا قّدصتلا

 قدصنلا سامه دال نينعنتح ةدارق نو نقتل
 ”الاوروكرل ىلا عجاَر اَنَسَحاصَر نك هلااوضَرَف أَو ناميالا

 لموسم الرا رص نالت ذل نطق بيلا

 عاصم هل ديت قدّصَنل ادعت هفصوي ضرملركذ ولعملا

 ْ ميلا ل )مهكرق ىأ ٍديريذسلاب ف عصي هءارع فو

 يطب ومي دجْلا ارق كلو ويسر ايام وم نيدو نر

 عع ترم نيب نكلل ىلع مندا دقشسلاو قيدضللاو
 | حان! ذكر اوزمكن يلا ٌمْرْدَو م و مرج ْلهَل) مالا
 الدان ميلا باشا كالو دجناةسيلالا

 رخاْعنَو) نييزت (ةَنِلْرْووْنْلَو ب : يحل ١
 اماقاطناغتشمالا ىا الوالد وُولاَولا اَوَْألاَق و د اي 4

 ماكأ (لكك) ةرخالار ومان اًهْيلَعْنيِجي امو تائءاطتلا
 0 بح أرطم تبعا لنكاىلالمضاووكل اياهم

 اًرَهْصُمءاَرَتَ) سِبيَي (قبم شل هنعئشانلا ناس و ظ
 َُ ةررحالا يقل حيايرلاب لصتمات ان ماسح نو

 07-5 هرعت اجل هيلعز ان ميول

0 

1 

 00 فت ال
 ا 5

 باح .اصأ ام مظعْلا نشل: اوال زن اولا
 0 ص ع م هس
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 يردي دشسلا|ب هنعضيف ةةارق ىو ةَمِعاَصْبف)هَلهقنعنيأ

 "اضل عم نّلَو)ةَرَعَب لاف ركذ اكدن اعبسس نمرثكاى ارش عنم
 نيم واعر ةياركد ايقاو ىنمر هب نرتتم (جركُرجأ)
 نوكي (ٌرمهمامأ (موبي أ َنْنَب مزود ني تاَنماوْلاَو

 اهلوخد أ (تاَنِجَمْوَيْلاما متجر لاعبو (جئاأب)

 علادْوَملاوه كراكو يدل اخ ايما هت نم ىَرَج ١
 انور و وس (َنيِدّلِل تاَمْفانْللَو نومِفانْملالٌوَسَسمْوَي
 ضيضتانولهمأ 2م للاب: تال سخاأ

18 7 1 2 

 1 116 قالا

 نيد م١ 3 اع تاور دعم 0

 0 0 ع
 نرحب (نأي 17 ىع (ريصتل ريصْمإز شب كلذ

 ثمأ) حاملا اورثكا املةباريصلان اخف تلزن (اوصأ يدلل
 ال ةوبدختلاب (َلَرساَجَو هتازكدل م6 ولق خخ
 تيل اك) عش ىت فوطحم (اودؤكي الو نآرت !(يَيل

 ظ 0 29 ظ
 نلت ل ( مولك مم نّمرلا (َدَمْإلا

 1 ا او مم هتناركذل |

 وكرم



 ثيل

 2الِتاوَملا نم ذل رِصَم نامت ام داَومْكَمْيأ)هيلحبا
 (لِيللا جوي )حي تادوجؤملا رنا عجزت هَل ىلا
 فراهنلا جونَو) ليللاص قو ديزيف اهنا قأ هلخ دي
 رو طلاب , مِلَعَوظَو)راهلاصَمْيَتَو ديزيف (لْيَللا
 ِ 00 ل : (اؤكيم ()تادوتحلازرارسالا مابه ام
 ا : ومِن هِلوْسْر وشال

 ع باكا لا دوج ورم وسلا زق

 ونموت“ ( اًموريبكرح نان سا تراك ىاخ
 كلوُنَرلَو ساب نامل نم يكل عذاّمال ىأر اكل باطخ
 ايبا هو اكيرباونصؤتل !كوعْدي |
 ىق هنا هنخأىأ هيلع (* 0 هدب ا

 وه)هيلااور داب هب َنامهلانيدي رم ىأ (َنيِبمْوُم منكن ا)
 ]كترل) نآرملا تاي (تاَنَيِبت انآ هد :ع عالم يدل

 قلك هاذا ا نامالا راونلىلاررنمكلا (تيالَحلا نم
 | كلامو حجب اذ وَرَل) نايا ىلارمكلانم كجارخا ىف
 لسفاومِج )المال نأ نود م اغ دا هيف أ ع اعادت

 0 | هّيلار صيف امينوام (ضزأالاوتاَونَسلا ا اًريِم َهَنيَوهَنا

 ن5 اكو ةكل (قانبَم نم نسناس كش ووتتسبالا نورجْوَض عمم أولا فالخب تاقنالارجاربغني داوم
10 

 | اواناَقَوْخَب نماواقمن :.أ َنْْنْل نم ةَجْدَر ءاَكنلوأ
 ينسق دعو )ادتبم دتبم عفرلا هارت ا نيّيدرملانم 5 5

 ( تعذ لاف صاب مز مف وح وْوادم ادلاَد ارو ةنخجنا
 ا ما لس .دحاضر) هلال يمس فهلا قافشاب مهنا نرمي |

 يديم حم بيس سوبر سي ص100 ااا ااا



 1 نإ) موملحلا غولب دعب دّسحب ىلا ورنا از
 | نرد رمل تر ظلما ىل دالا هيكأت ةساتلا الولف عّعنامف

 ثعبلا حْينعد ن 0اوهج جالو يدار ةزاطرفلا هب َىلعسملا

 ةئَواَدَحلَ ساهل أ (ٌحوَرَف نَا نم تيدا (َناَكْن ا

 اهلوأنالوأ امأل باوجملانهَو »و (مجعد تْنَجَو) 00 ظ
 هل ىأ(ّكل ءالَسْف ِنِيَمْلاٍب اَمْضأ نص َناََنااَم ام لاَوَعأ
 | منعنا ةّيجنب عندما 1نِم) باذحلانم َمَمالَّسلا
 هيلو محن ملف َنيِل اضل نيب يكمل َنِمَتاعْنااَمأ ى)
 اديس فوصوملا ةفاضا ها يس ا
 د م دّْد ( ع علا كير مناي خسف)

 *َ اد ا 0500 كر 4

 (صْرالاَو ٍتاَونمَتل وتلاقي عبَس ج ميحّرلا نمجَرلا هَل هام
 ابيلت نمنودامع :ىحيو ةددي زح ماللاذ نيس لك هْزَت ىأأ

 'هلر هينصو ( كح هكدم ىف (ْنئِرَعْلاَوْهَوارمكالا
 نعب تيْلعَو) ءاننالاب (ىمم ضر َِ تاو كلم
 ةيا دي الب قش لكل بَ لول اًوْهريِدَف قس لُكَلَعَوْهَو
 هيلع ةلدالاب زم كلارا لكسب لخلل

 مو احس دنس مس تسب م يحس دمج

 با ل
 دلامايأ نم (ِضايأَةَِسَو َصْرْلاَوتاَومتلاَس لح ىَدّلا
 ٠ ل 1 اريك دسالااهلَوأ
 (ضألا ىف لضسدي (ٌئام معي) يقيل اوس ىسركلا|
 ثداًعملاَو تاينل اك(اهننم جي حي امَو) تاومالا اًورطملاك
 يي ا اَمو) بازولاو ل لمي احق
 | ََموطو)ةشدسلاو ةحلضلالاعال اعال اكبي) دعي

 بيس



 طيز
 مساس سس

 | نوئحعترصالاىف ني.ءانل انلاىدحإهنم تذ ه ذح (َّنو قَد
 نحمل ب)انعرذ 'ةقنن (َنوُنَرْعْلاَنا ! نولوتفدو كلذ د نع

 كونرْستىْنْلا' 111 مب ارق !)انفزرنوعونمم (َنوُم وم سي

 ' ندم ما: نزم عمجباهتلا (نراكانم + ْْوُملْرن امن
 لولو منش نكمل اهيم جاتا هاَنلَعَجءاََكْول َنولمْمملا
 | نم نوجزع (تورط قل الا 'مئارفأ نورك ساالهف
 ا دافعناو خرملاك اع انا أر ضخالا هسا
 مكقانل( 06 دؤثسملا نح مأر كلاو
 ا ىأموضلاىوهأ نم نيرفاسملل (ٌسماْلل )ةغلب (اًعاتم و١
 تانالةزانمومورفتلا أد قرضَلباوتل هاد اص
 هلاىأ (مظعلا َكَب در دئان يمناي)ءزن (عحم) ءامالو انف

 يدل ماع يوكل وارسو ةدئار رس ل
 ولىا يظْمْنْوْلْسْوْزر مصل (ممسملاى أ(ةناو)
 قلتملاىأ 0

 وصم (ٍتؤنكم) ب ودكم (باَدك ركن اْرْمَل)
 (نورماما ١ الاي د متسع 20

 .لزغم لْئُْبَا ث اديدالا ني ما نبا اورهطنيذلاىأ
 اتهم عن ا) نآرملا (ِثدَحنا اذبمق َنْيَماَعْلا تر نم)
 كالا يع ) زر نزلت 1 نود ن5هنو ودوايتم
 ذك وتب انرطم لق ثيح هللا ايه سب نوي د

 لدتا عرتلا كفو حوزلا عت (تَنْكب او !الهف لوم
 قرط يديح) تلا ىرضاح اينو +ت1ق) ماعلا

 ماك تررالهف (الؤلق) كلذ رت ل هصبلانم || ش
 ؟وطجت) نيئوعبمريغ ىأاوثعبت نأب نبت ني (َنِْبي دما



 نا

 هلِبَق اْدَو كلذ قّوهماهفتمالا ةنمهلأو تطملل
 تملا وو الغاط واولا نوح. ةواؤق ىو داعين
 نعمل َنرَِْلاَو َنيِلَوَأِلاَن1َلق)اهمساَو نالحم هيلع
 ٌوكم) ةماَيعلاموي ىأ (ِمْولْغَمِِْوَي) تدول (تاَقْيِمَىلا

 جوصَو نرخ نم ٌنْولَ الن ؤب زكا َنْولاَصلا اهي يك

 ويرش ولعب لاررمعشلان نم (امْمُم َنْوْحِل فر رصشلل ناب
 ظ تين دلكف مياس لوكأما خرا«!

0 
 ت2

 ظ 'ته) ىنطعونانطمكفنالا ىجهز ركذلل نا

 1 اا

 0 احن الا ىلب اعردائلاز اثعبلاب

 هع 2-2 ؟ءال ءاترا ىلا و وتيم رت عن ان

 كنا اواو ا را اق اما

 الوعل ةعيدالا يم 5 ميلا نيب
 ديدنتلابردق نوح

 مكشسو) < 7 كل انس أ) لعب 000

 ا ريزنناَو ةَدَرَم كروسان ع تؤجل ايف )مملح

 « نيشلانوكسب َه ةداررش ىو (ىوألاةأَتّْشلا :ٌطدَعدَقَلَو)

 لانلافدضالا اىف شالا ءاَيلاماغ داوي (َتوركَذَ الؤلق)

 ظ ١ دذّيلا نوّملَتو ضرالاّنوريثت نوعا َ أًرْأ)

 | تموعرازلانحرمأ) كوتبنت ةنوعززت منا اهم
 . (مللظفا )هنك تحال ابا اتاين ماش عد

 اه م ا«اانيك تزيد رك يخدعلا



 نوما نومك وَلا اَتْس أك نيعروحرجي ةءارق فق ظ
 مهلا: دلعج ى أر دعم لماعلاو ردٌصمو أ هل لوعفم ارحل
 (: نوعمت را توازن مازولا كام

 امك نالت لد 23 ار 0

 نِحيذسرِندَمْلاباَحضصأ منيل اثاعحأَو) نوعسي

 (روضتسرز ولا (هلَعَو) هد دلونسال (رونضعح] قبنلا
 ةامو) ميار يوان لجو ءالعأ ىلا هله نم حاب | 1 ظ
 نمز ىف (ييوطْعَم ال يوطْعمال ةريزكو هيك و )اما دراج (اوكَسم ْ

 أ اًتمارررشلا لع تلال - جازت الق

 ىرازعن هو دو 2000 نهانا لكعداذ دنع 5
 رام 1 رئامخي ةبزلع) رو

 نيا 2 2
 انلاؤذفنترانلانعُُو ةداح عر (م ومس ىف لإ اًمْشِلاْتاَسْضأ ام

 تاخد مه نمو 3) ةرارتحا دي دشن 0

 قير ايندلاف كونو طاير ا
 م 111

 ااذْياَنول َنولْوَمي ب اود اكور كرشل عا( : 1
 ١ نيحزيهنان ىو 6 اجا 2

 فل ألاوطزاو ةّيناثل ليبهْشترو قيّمحتلا نيعضوملا ىف

 و اولا خفب َنْولَوَولا انو فان و أ) نيهيجوللعامْنِضت



 ١م

 اذ ردا سل ريم أ جفا ةصف اح ايندلاق
0 

 تك تنبف ب0 اج تنشر ديد ةكرخ ظ-ظ007
 ' ىلوال نمل دب ةَيناَمْلااَذ اوارشنسم لتَبنم)اراَبع نابع

 انام الل اف انضأ جاوز رةَم اكاد ع 5 كَو)

 | اهل هريخا دنبم مهئاع.أب مهتكنودؤي يذلا م 2
 تاس ةنئب ملوح مفرأشل مظعن (ةّرَمْملا باص

 ايضآ م)هلاهنبرب انكم ملكت و نا نامل[ و
 0 وفر اتلاوزراناوهلوخ دب مرأشل ريق (ةَمأْنملا
 ! غر مظعتل ديكات (َنؤَعب داَسلا)اَدَيِئِم هان الا موري اىلا

 0 ات 5
 (كليرحالان م م لْيِلَدَو) ةيضراملا مالا نم ةعامج أ كَنبم
 ٠ 0 مو هيعمل حصر مآ نم
 عونه (َةئوُضْوَمر رم لعرب او مسالا هْذَهَو ةّيِض املا
 2و ل نك راما فن نابت
 هم دزلل (مِهْيَلَع فوظم )ربا ىف ريمضلا نم نال اَح
 بأ (يزكأينومرب مال دالوال لكم ىلع (َنودلخ نادل ذ)
 (ىياكو) ملجارخو ىرعاط (ٌقيِداَبأَو) هل ىرعال حدف
 هنيال عينص نم مير ارم رمت أ (نيجم نمر نا رش هان
 اهر او ىازلا ضب منور لَو اَمَْع نوع ضْيالااَدبأ
 ْ ' اخص اهنم مهل لضحي ال ىأ فرن أوت داشلا فزت نم

 ؤ َتورَمْحس نم ٍةَهيكاَدَو )ان تلا رخال لع باهذالو
 ,ءاتض لودر 1 )و و نوت سيا|بواط ح و و
 نويحلام اذض (نيمر اهْضاَيِبَو نوثيعلاداوّس تاي دش
 ' 0 اي دوو ءآيلا ةسضاج اهم لدَب هنْيَع تر 34

 نش ا الا اي ل



 الا ءازجرام "هني نكن جعئَر هال ا دراِضاَيب ولولا
 ِناَيَركَ أير دال ا أيف) ميعنلاب (تاسحاإل الإ )ةعاطلاب
 امنا «ناتتجر نتروكذلا نيت

 نياَتَماَع ذنب زك يروا اًييايف)س رمت فال
 ناب َنكُد امير هالاَ اب)اعءرضح دش نم ناواروس
 كب اعطضسإال ءاملاي ناتَراَو «تاتخلصت نانيعامميو

 يمماَتْرَو عَ هاذ اهم ناب نكن كير هال ا ابَش)
 (نييف ناي 8-0 ل 0 هرمعنم ليش وانماره

 هوو (ن اسحاق الخأ (ٌتاَريْح )ا ارض )امموام ا ا
 نويعلار اوس تادي د لش وطن ابرك (ةوح ناب نك اككيروالا ْئأبف)

 رد نم نم (اَيخجا ف) تاروتنمم يل ارو
 مروا ًأيف)رو راب ةلئسر وصعلا ىلا ءفاضم د فروج
 ل و) نهحجاوزا لف (ْمْدهْبَق نم غاب دك

 | نهحاوْزأى أ (َنيِنكتْم نب دك لي
 ا #خ و

 سف انط ىأ ةرقبع عمج ( نسج ْيِرِمْبِعَو) دباس وأ



 ظ ااهلخت ىأ درو تت اكق) ةككالللالوزنل لاباوبأ تجّرفنا
 أزاا

 ب ثباوجوا«دهملا فالخؤعر جالا جدال اك(ناَهّدل كر رمح
 3 نعل اننا دم ويف ناب نكن جبر اإل يَأبق) لوهلادظعأ اذ
 كبَرَوفزحأت وف نول ًاسنوهينز نع (ناَحِإلَوُنْضاِوبنَد 1

 ينام ىنعب نايس مدانه نامياو نيعمجأ مهل ضل

 ىضإ ]2 نورس نير زو وجمل راو ىأ مو هامسب
 ا م تروال آني أيف مإ لق لاك

 مهللاَعيَورانلا ف توما َنووأ تلزم هيَمْرَو !

 . | نوعّسِي (َنْودوظَيَنوْمَر ل ١ هه ْبَنَدك ىلا 'جَهجعْنَم)
 أزأ توقسي ةرارجلا دي دش (نك) راح (مجَنئبَو 2-2

 "ل ؟َياِيَف) ضاقكص وقس وهورانل ار حْنِماوش اغَمْسا
 ماعم) مهعومجوأ مةملكلىأ (فاَحْنل قنا تك ا
 أبنا هتيصعم هتيصعم كتاف باعلي نييرمايق مير
 لي لدلمالا لم تاو ةّيضت 0013 و ناب تاير دال ١
 0” ر هال [ئيأبق) لاطكننذ مم ناصع أ (ناَْفأ) ءان

 ناب نكن اه در دال [َييَأبَف نايك ناَنْيع اصف ن ٍناَب ند

 ابو ر) «يكتيات لو ايدلا 3 لك نم ابق
 قب دولطلظنحلاكاّيندلا ام اًممَرلاَو وسيول ناو

 ن

 نم ابيل َنم ظلام قداس نيرا ليز تل

 ا اد اهرمع (ٍنْدتْنَبأ جور سد1شلاّن مرن اهظظلاو
 ايكر دل ام مدل اودعاقلاو ُحخاقلاهل انيبيرت
 ىلالعلاّنم هيلع اتلوشما ام :ىنيتنجماف توجب دك

 نيكل نهجاوزا لعنيعلا (قفْولَظلاَتاَرِصاَف روصقلاو

 ىنالانم



 نب

 بزعلا(نئرْكلا)لَسرأ رأ(جرم ناب 6 فا أيت

 نم جاح ( حر نب ا4ينب) نيل ىأ زف نايلي مل

 اهو الع امتم داو ضستأل ناجل كات دق

 ! افلا لوعفملل انبل اب (حْرْي مرت ناب كك احَبَر ال[ ايف) دب

 ولّؤللا) اًوهو اههدحاب قداّصلا امهعومج نم /َمهّنِم)

 بل هال يأ نرؤلوللاراخصو أريج زرخ (تاجزلاو

 اف) تاث دححلا (تاَتثالا)نفسلا(راوجبأ الو ِناَبْدَكَن
 نازك امر هال ١ قابد) اعافتراو اضل نياك ترا لا

 رِبَعَو كلاق (نياق) ناوّيحماّنم ضرالاو أ (اهكع نسالك

 (ل ال اوذ)تاذ (َكِبَرذجَوَقْسي و١ القعبل ابيِلَعَت نم

 ءال 1 يأيف) مييَلَع هممنأب نينمؤملل ( ماَركاَلاَو) ةظعلا
 قطنبىأ (ضْرَأْلاَو تاومَتلاَو نمي اني ناي نكن اجي را

 فزرلاو ةدابعل اىلَعٍةوهلاّم هيلا نوحباسامل اكوأ

 :راغيرم | (نآَسيَوه) تو سويا ك) كا ذيع ةزمعلل و
 كل ذاوارعاَوتاماوءايحانميزالاو هر دقات ىفو لت

 ءايو) قلل ةريعو لش اسءاطعاق عاد باَجاَو مانعا اعاد

 يأ اسم صن (ك ضوه ِناَبَرك ايد الآ

 ٌرَسْعَم ريما د اكبر 1 نيلي نا

 ْضص)اوحزر (اوُلْفْست ن (ةْخطَتْس آن إ شدا رحيما

 3 نيج و“ اون :ٍتاَولمَتل 0

 5 الا َىَأَف) كل ز ىلع 0

 اهيهله (ديان نم ظاّوش اجيك ْل سر ناَب
 َتحالناخر 0 كلوا دال يلا 5

 ؟

1 



 ماد

 2 ع دعم مع د سك ل
 10 ا

 | 0 تديطو ن دل ميلا“ »*

 تازملا) ءاننم (ع نمر لا محّرلنحَرلا هادا
 انام هل قاسم لجلب بتمر 000 سنا ىأ (ٌناَسحإلا َنَلْخ
 000 ناعضخي (ناَدْويْنَي) قاَس هلام عوَجمتتلاَو)
 ا | نازل معوراهقكر يتلا
 اوف ومب نزويام (ناَرْمملا ف ١ اورو الن أل جتا ىأ
 : اوصقنم ناري اوين هْلَو) لدلاب يسم لدّعلاب عطْسَِقْلاَنْرَّوْلا
 سالاواذلل ماَنوإل) يشأ اهَعَصَو صْرَألاَو) نوزولا

 (فضعلاوذ)ريعشلاَو ةطن2 22 1) اهعذطع ةيع وأ
 هن و لاوأ قرولا(ناحي :َرلاَو) نينا
 :؛الثوى كح ترك( َنك) نحاس دالا اب جيَر)
 لاورباج نع مك اىور امل ردرضتلل انور اعفتبسالاَو ةزم
 ىقتحنمجرلاة روس مو هيِلَعمسا لسع هلل وسر ايل ع أرق

 اًدر كتم نسح اوداكن مل انوكش كاز | ىلا لاف خا
 ِناَبرك امترثهآلا ىأبف ةّرهنم مبرآلاه ذه هيلَت تارفأع
 وحدها كلف بذاك انكر كعب نم نما و اولا!

 ةلصلصدل عمت نان يط (لِاَصْنصْر ٌنِم)م دا (َناَنناإلا
 حو نياجلازم خط اموهو بال ازقن ذا توضعأ

 احله (يياتنم جرام نمر سيلباوهَونمجاابأ (َتاحج ظ
 نكمل َر ناَب نك اكبر هال يايع) ناحرلا نم صل احلا |
 سك نبل تَرَو) فّيَّصلا ق رشم ءاّمشلا قرشم

 ّىَأش



 أع زسمَس) لزنر صنم عمجانار دب ردبم ود موي لهجوبا لانا

 هنأ شرا لوسررصم ور ديباومزهيف (َرث 'ث'لاَنّولَوْدَو و
 (يعاَسلاَو) بازعلاب ب (ةوق دعم الالي مولتعسو هيلع أ
 | نم َةراَرَحدْتمأ (ْنَم أ قةيلَب مظعا ف (ّيه ذ أ)اهءا نع ىأ ظ
 انلاؤ لتفلاب كاله (لالَصَو نيم َن!راين دل باذَع
 م ا) ةزحتالا ىف ةييجم ىأ دي دشنلاب ةرتسلم# ها

 مهلاَقيو ةرخالا فى

 بوصنخ (ول )مل جم اي ققسواو)
 دقموأ لكن م لاحري دّهتب ( يدمي ءاَْضَلَح) هرفي لعاب
 نتىتل (إن رم امزو) هاملت هرتخا ديم ةرلاب لك ئرفو
 لوبن عرسلا ( صبا ل دجاو)ةرما ل! )هدوجو

 وكيف نك لوتي نأ ئثس دارا را هرمأ ازبا دوف

 مت الا نمزمكلا ىف مكهابشسأ (يكع اين
 اوركر كدا ىأرعال نعم اهفسشسا ( رك لم نم ْلهف) ةّسض املا

 (يرلاٍفِ) ب ودكم دابعلا ىأ 0 َلكو)اوظ داو
 لمعلا ل نَّدلاّىم(ِربب ريِغِص لكو) ةظفحلا برك
 تانجو نيل َيإرطونحلا ميلاف بتنك ات
 اكلك نونلا مب و نحل هيدي دا بهو ناس
 نإ اوءاكل اهرابنأ نم نوري م+أ ىعملا دساو دس اكاعمج
 الَوِدِيوؤعلالَوجرسلجم (قَدِص ِرَحْكَم قرر او لَسحلاَو 1

 ميم بيم
 اينرلا سل اجي فالخب مي ْبأَتلاَو انيةملاتتانحباني ١

 اوهوال ديو اينانارمخل لد برعاو كلت نمل ضنا لالا

 (ياةئلاتسلا انم ِقيِلَم َدْنِع) م
 | هللا وهف جا يع هرجع :الرداق يدَتَفْم)هعساو كللازب نع



 ا

 أ تأ هَقَح نالرصتلاع لو دعم مفرعم يال فرم خبمل
 طول لا لقب ص الا لس راهو لأب 00

 || كو لص ناي لقال نع ءانشتسالانئرتعو نالونفالوأ
 هدم مْعِد) اش سسجلا نم َناكن او عطتتس ماب ىناثلا
 مرارا كلذ لمعأ تلك وطاااجاعأ
 هل سدو هاب نما نمو أ نمؤمَوهَو انهن نكن
 (انتْسظَب) طول م هوخ (هَرَدْأ كا 9
 يذل يراوبزكواول داي 0و َرامَف) باذحلاب انااا

 مهيب لتي نأ ىأ (هَفّيْضْنع هو دوار نَعَله)هرازراب
 مهب اوثتْخعل فايضالا ةرروص ىف هدأ ل هودأىزلاموّملانيب وو
 اًمانلكجو اًمانيمع (:ملْغأ َمشيطف) ةكالماوؤد اكو
 (اوفونو) هحانجي ليربج اهَمْفَص نأب هولا ق اك قش الب
 دوو ىراذناىأ (رزَنَو فان ع)اوفوذ مهل العض
 اَتقَو م (ةركب ملي ذَمَل و) هند اور ىأ
 0-2 او (ةقَّدْسَم تانع) نيعمريعم ول نم
 ريدا نزعل انرَسَتْدَعل مَن و فن عاوفوذت!ةرخالا

 (نأذّرل ا)هعمرموف (َنْوَعْرَف لا ءاج 50 (

 او نكت لب اونسؤي ف نوراقىتوم نال يراذنالا
 (مه اس نَخأو) ىسوم ١ ىتوماهتبواىلا عبشلاىأ اه 01 (ني ايي
 هزمت الر داق (يدتم) وف زم دا )باذعلا

 ٍ 0 وانصَنْن دحر شيرت اي( ا) ى
 ”تركرامك اي ( رم ار اوه ذحي ملف نوعرف ىل ودروط نع
 000 0 قر باذعلا نم( (6 ءاَرب)
 0 هَمدرم |) كاذكرالا سيلا قل ىأ قل عمي نيعضوللا
 لغحم ىلع ( ريصتسم ل عمج أ (َنيجْنْمَت) سره افكعأ

 املو

ْ 



 ب

 نانلإ )مهو نينزئهلا قيمت (قْلأأ) نونج (ريعسَو)

 لمجولا ولكل )هكرتو نيههحولوعاَمنَيْص لال ادار
 هناهلوق ىف (بناَدكَوُفْلَب) هيلا وي مل ىأ (اَْيَبْنسِمَيَلَع) |

 كايت ىلاشلاةرطبربكتم (3تارركت امتديبلا جوا
 اوب نئر نب وهو ( شكلا ب اَدَكْلاَنم) ةرخالا فدع
 اهوجز(َق انلااول رمان !)اهناَص مهتبن مهيدكك لت ْ
 مام بت 0
 امو نوعداص امرظتناىأ ايم زاك) ا

 1 0 ا

 و يشق هلا نأ دع كو

 ء[للا نم بيصند (برْس لك) ايوب هل ويف

 كلذ فاو د اقف يموت نلاءره موفر

 راد (مِحاَصاْوَد او َراََ) ةقانلالََمباوّبهف ف هوْلَم حا
 أ ةعانلا دي رضع 5) فيلل وانت (ىطاَعَتْف)اهلَسَعَيلا

 ذاذناى ((رذناو ىإذع ناك فْيكَد) مهل ةعفاوماهلّدَف
 هلِومب هني هءووم م ةووىأ هلوزن لبق ب ١نئىل ابره
 (رظيحلا يْسهك اود اكف م دلو ةَجْص ءْمْملَءاَنْلَسْزأ انا

 كوشات اينم ةريظبح هزنعل حي ىذلاوه
 ذ نم طََساَمَو ميسو بالدلان كا ا
 : ملاوه ٌةَّسادف

 0 ىأرتتلاب ايَط 50 1
 .ابصحماب موممساحيد (؟ يامل :1) هن اسل ىلع

 داتسالانم هن 0 (ِطْؤل لأ
 3 | جه تفر ىأ



 الاكءاتلا تلدب ارك ذم دْضَأَو اهب ظعت مرور بتعم

 دع1(نذُنَو ِكاَّذَع َناَكْضِيكَد ااه تنع داو ةرعلل انكر

 نع لاؤَسلل ىِهَو ناكربخ نيكو رمت م اهفَتْسا ىراذن ١
 هِباَذَع عوهوبزاَرقالا لت نيبطام لال ميوعملاو لاما
 يسيل اهلا انرَسِيدَملَو) هعهوم حومل نيب ذكملاب ىلاعت

 5 رك نط نم ْنَهب :ةرزكذتلل هان مهو لدا هايل

 ماوظعناو د تح اريل نع ع عاهد تتجلاو وهل ظفاحو

 | تا تيدكز ربعي لدل | هظ نع ا يتنكن ظني سيو

 ىراذنا ىأ(رٌذنو فلْذَعَناكْعِي : ٌروه ممن

 ا ا ا ةلوزن لام باذلاب مهل
 0 1 اناا تم هرصاكير مْملعانْلَسْزأ انا

 هتوف ىأ م وسلا حاد( بَمسْص)م وش ( سعي ىف١

 مهعلقت (سارلا عيت سهئلارخآ اعبرالا امود َناكَو

 0 ىلع ههعرضم وامي نيس دنم لا ضرال ارزمحزم
 2 10 اي ول دنفل تىنارلا يش ”انر

 صرال ىلع طفاس علقم (ريقنم لخت) لوّصا 00

 ليم ةقاحلاف كناوانهركذومهلوطل ل ضل اباوهئش
 ا دَصلور ذنو و فذعن اوف يك) ل اوفا ةاعارم

 مينا يه ذذ أ قلارومالاب ىأروذنم نع ميريذن عمج

 وصنم (اًرْشَبْأ اولاقف)هوعيتبرو ياونمؤي م نا عا

 00 ُةَعبَسَس) اَرْسِمل ناتفص َرِجِإَواَنِم)لاغتشالا لع

 ةءلا قل اىتعمبماهفنْسالاَو هل بصانل لعل
 1 ب ةريبكم ع اج نحنو هعبتن
 صار غياهذ (ِقالَص ىِل) ابا نانئأ نان نان 1١ ا

 (رِغسو)



 ّ 0 ا

 ظ ( ريك ئسلا) دعب رج فمر ب ضايق للا وا
 وهو ب ةنل سوننلا هركسركسم ىأ اهنوكسو فاكلا مضب
 20 ءاذلا ضب اكشخ ءارق فواليلذ (عشياخ) باسحا
 | توتا سات نم لاح( مُر اَصْمأ) هدد دسم نيّثلا
 هني ننس رج ةاكروبقلا عارم سانلاع 1

 او ةريحأو فوخمانم قويه ديول

 بعص وأ (رسيعمْوَناَرِح) منم (َنوُرْفاكلا لومي عانلا
 ابدَك) نو اىلا لري ع مودرث دما ىفاكن ب زهاكلا ىلع ْ

 | ىعل عملا ثنأت ان ( جوج طؤق) شمرف لا ( هل
 (َرِجْدْرآَو نوح اَولاَدَو) احفد (ان يعاب نكْه) موق |
 0 >هريغوتسلاءعوا لا

 َباَوْنَأ) ديدشَسلاَو فيفختلاب انحف فرنصتناو بْولَتعَم)

 برا ةراطاوصنا يتسم موا ١

 | (ريم أ لع ,ءامسلاءام (ةالاَقَّسْل اقل عينت ايو (اًويعَضْرَأْلا

 يئانلَجَواةرعمهكالهوهو لزدلاؤ ب ىضف (ٌرِلَف ذك لاح
 دلباموهو ( رْسدَو و ميال أ تا ) ةنيفَس ( َلَع) اجود ىأ

 بسانككراسد اه دحاَو اه ريَعَو ريماَسللا نم اًولالامب

 |بوطنم ناَرِج ؛ رجل ةظوضحم ىأ ام ىأرك (انَنيْغ اب ىرْتجت)

 وهَو عرفك ناك نمل)ار اًصااوفرغا قارة قم غني

 اوكرعا ىأ لعاغلل» ابرفكُِرَفَو ْلَسَو هلع هلا لص حي قد

 (3ي9ةلْفملانهانْيَمْب أ (اهاَنْكَرَت دةلورمهل |اكع
 (ريكد نم ليف )ر شار اعربخ عاش ىأ ايرب ربجتانل



0 

0 
 (قوالابدْملا نصب 2 نر ريع نع كاذكك وأ تانقالا اهترأ

 اولسرا# 0 يس. يااا

 نماكسفل) ةماعلا تب تبرق (ةقزالايف ايفزأ) اوهأىلا

 وهالااهرهظيواهفشكي ال ىأ ( 1 1 ا
 نافلاو 1ث د اًذه نشأ ) وهال ا ٍةَول اهيلجيال ل وّمك
 (تماوكنش ال ) ءازيتشا (ٌنوكَي مم ومي نك (ن نوبجت)
 اعنولداغنوهال نو لاَ نأ ق) كيعوو هدعو , عاملا ظ

 ظ 35 اوُدْيعاَو) مكعلخ ىذلا (ِّنياو دخن دعس ا) مكتم بلطي
 ا 7 اولا هو دير اي ساتجيع لل اند ديصتحأ

 #4 اوتو لفوز يان الاذك 0 درووتسا

 هايس يرخ عت تراك ارييجرلان جزل ئارينم)
 نقيهو سيب ىإ لق نيتقلم قلنا مل قكحرو
 أود ا ا اس و مس هيل هه ىلص هل 6

 وهل 0 َريْناَو) ناعشلا

 ا ا 6
 نابسأل 0 دلك م م َءاَجْنَّمَل قارانلاوأ دما هوب عيش 2
 مهل (ُرِجء زم هيفا هاش كل مال القاتخأ
 لائتفالا ءات نم لدب لادا ناكم مساوأر دّصم مسا
 02 ١ ءاوُصوساَمَو ةظاخب هيَ ْمرَجْرَو ترجدزاَو
 داهم لانك وا فو ذيع هئيسرتخ# ةاججلا ةؤوضوم
 (ةانلا) موف عفنت ( نعت ار مَماَت ( ةحلاب)ر جد ع نم
 | قا هو ننلارومالاى أ رذنم ىنعمب ريت عمج

 مايمشالل
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 ال! ناَسْن الِل سْيِل) نا ىأ (نأ و١ اهرع بنذ سنن لمحت الا
 ةَيعسَنَأ َو) ئيتربذملا ريع كس نم هل سيل سيخ نم ( ىعسأم
 (ىؤألا ءارممأ دارج 22 ةرخآلا زر صب ىأ (ىَرئي ؤسا
 امطع خلاب (َنأَو)هيِخَّسَوهيعّس هتيزجلاةيلكألا
 توم نوكيالفاه د باَما دك افانئتنارشكل ابئرف َو
 اريصللومحيرملا ( يصل كبَر َلل) ىنانلا ىلع نضل ىف لسا
 حرف أ ءاسنم (َكَءْحأَوظنأو) م«زاجف توملادعب
 (ىخأؤ)امندلاف (َتاَمأَوْهْمْن ا و) هتزحأ ءاش نم كبار
 َينالاَوَرْكَذلا)نيفنَصلا (ِنْيِجْوَرلاَقلَحْاَتْآَو)ث حبل
 الون ) حّرلاف تصقم ( انضم يق نم
 هلك دعب ثعبلل ىَرخالا ةقلذملا (ىَرْخْألا م ْضّعلاَونملاب
 ( ع أّث) لاومال ابياهثكلاب سانلا (َنعاَوْطهْدَن اور ىلوالا
 بكوكوه (ىرعشلاٌت َرَوه د أَو)َةينَم ذؤملا لا طلعأ

 دونم داع لبق ى أ لق نم أود ٌمماوقَر ظ

 ثبل لوطل دو ماء نم (َظأ و ماض طاوداَك مما

 بأ ق) داع نوطعموهَو ةليبقلا فرص 1

 ةراجمازم (اهاَشعُت) كلذب ليربج هرعأب ضرالاىلا ٌميوِلَصَم
 ةقلبزوال أنيأيه) ليج نم راج اهي اَرطم أ اهلا ايي اان مزج دو و البومم مهنأ (ىتشنعام) كلذ دعب



 امياَو اسآ يدل اىزؤجل) ءاسِي نم ىدْنمَو هابي نمضي |
 دولاب ونسخ َنيْدَّلا َىَرْجيَو):ريغوأ كر شلاّرم (اًولِيع
 ' نينسحلانَّدبَو ةنحبل ىأ ( ندم اب) تاعالتلا نم هر

 و ل :ابكنوبيتجي نينلا)هلوعب
 وهم ةّسملاَو ةلْيعلاَو ةرظنل اكبونذلا راغصوه

 تا باج اك سا م 2 ]
 نمفلِزْنَو وسلا لوبقبو كاذب (ةررْفعملا مس

 :ءلكب) ملاعىأ لع ها انايسانالخ فَ
 بئاّريللا نص رعد ماب يع دع كك
 أ اوكرتالذ“ ؟ اهمأ نول ىفإ ينج عمج 0ك هيأ د

 د ا باجل ليس لى ااقيحدت
 ا تا قع ع هس

 ا 0

 (اليِلَق لتعأت) عجرضاذكمل امنم هاطعأو هكر رس ىلا عحر
 كدا نيدوحا قابلا عنم (ىَدكأ و ) تمسملال املا نم
 نم.ابيلالّصَواَر اريل زها نك ةرقل اك ةّيلَص ضرأ

 نأهتلمجنم عي (ىَرَيَوُهف ا يلا 0 هدد اررطحا '
 وأ ةريخملا نبدلولاوهوال ةرخالا ب اذعهنعل ضي هريغ

 ربا وعم تيارا ةلالومنل هانم ةلاجووم
 5ةادؤنلا راسا (ىسوم نط شعب : أنَدُي ل١ لص (م)

 ذاوونج برع امم (خياو ىلا َمماَرْبا) نحتح ( زاهلْبف
 ”رزشال نألام نايبو نهم أف تاي در هاربا لتس
 منا ىأ ةلصْسلانم «ةفنتم ضناوزكلا (ىَرخْلا رز ورنا

 لعل



 ا

 0 ايكي دفعا 1 زي يمول عب ةراج

 بس ل ىأإ
 اهم :لا َلَرَت 1ام)اهنو دبعت امانضأ كأم ثآ ا

 0 هج (نراَطْلٌسنمال# داعب ىأ

 ( شم الاوان ءامَو نظل ال! )اهم د اعف (تولعيتي)
 وز ىلاحت هللا دنعرتنملا ةخيؤلاا7[تاامن شارل ا
 بو هيلع هللا لص ىنبلا نآسل ىلع (ىداملا طرت نم يه ءاجج

 نكح ل ميِلَعهاَنِعاوعجرتي ف تبي
 د مانجض الا نأ يسم اعلم 2 سنا لكل ىأ

 .الفاّيندلاىأ لو او ركام نل ذكرمال ىيل
 ضضينكو أ (ْنَلَم م نم ْكو) ىلاعت هايبر يامال اءاكينم عنمت |

 ايون ال) هللا دنع همركأ ابو (ت امو (تاَولمَسلا ىف )ةكئ الملا
 نم اكو نو هيرمهم قانا ينأ جنيب

 | كضترانلبألا نوعفشي الو هلوّمل هنع (ىضْرَبَو) هدابع
 6 رعذلااذ نم امن نذالادعبال ا مهم دجونال ان امولعمو

 اوهشلةرجكلاي نوم ْوْشال ٌنْيْنّنأ ّي ٌبا)مي 1

0 

 آَمْو) هنا تاب اولا ثيخ ( قالا ٌةَيِمْيَش ةكْرالملا
 | هيف (َنوُعََي) روعي م (َناإِءْنِ) لرتل اذهب يهل
 قححأنم عي الَعظلا َناإَو) هولّيخت ىذلا (َناَقلا الار
 رع ضرع أف ) ميلا ديف تولطملا امن ليلا صدأ لقتل
 ادع مسا ميس (ايندلا ةايحأ الا ذر مور ١ نارتلا ١ لَيركَذ نع َلَوَت

 معلمين دلا بلط ىأ (َن قسم لا

 | ةنخآلا ىلع اند لااورغآ آنآ اهملع هيام ى نص

 نمي امع أَوهَو ِءلِئَبَس نع َّنَض نم لد 0
 | تاونمتلا امو رام زاصف اهم ماع ىأ(ىدتها

 مس



 أ َلِإ)ىلاعت (ىو أق)هعور نكست اف تح كلذ نع ير د 22252 7 م كج ورد
 هيلعمدا ل يص ىنملا ىلا ل د ريج (جْؤأ ام) ل ريج ( ع دمع ؤ
 فيم ابَبَدَكأَم) نان اًمزغت جوملاركذي مو متسو

 | رص (ىاَر امر ىنلاراؤف قاؤْملانركنأ دي بشسلا را
 هنوبلؤَدَو منول دام ( ةكواه1) لدريجةَروُص نما

 ىبتسلا بؤر نيركرملا نيكرشملا باصخح (ىَرتاَم قع
 هتروصْوَع (؟ءاَرْنَوْلَو) لئر بج لَسَو هيلع هايس
 ىف بىرسما امل (ىمتماَوَر ذي درْعَرخلا) ةزم يلا

 اًهزواجتيال شرعلانيمي نع قب رح صو تاررتتللا
 !ىوأت (ىولملا ةَمَحاَهَدُنِع) ١نيغو هك الملا نم دخأ ا ظ
 ء  نيح(ن1)نيِقتللو أ ءادهشلا حاَورأَو ةككاللل ايلا

 ظ ةلومعم ارو هرئغوريط نم ( ىشغتامَهَر ْلَسِلاَسْعَي)
 لتس هيلع هلا نان م (زمجبلا غاَواَم) ءآرل
 الوهلدوٌصمللا هير ع نع هرم ل امام ىأ حط اَمَو)
 يرْئارَتَر ِتاَيآنم)امف (ئاَرْنَّمَل) ةليللا كلن زو ا
 انّرفرت | بئاهعنم ىازف اهضحتي ىأماظعلاىأ
 مره )حانجتئاهتسم هل ليربجووامتلا قإ دس أ

 (ىرْخْأاْلا) اهلْبَف نينلا (َةَمِلاَنلا َتاَنَمَو ىرْعلاَو تالا
 توكرشللا تاك راج نم مانضأىعَو ةثل ائلل مذ ةفص

 لوعَممَو هَل دنعوهل عفشن نأ نومبزيو امو دلعي
 فوزحم املا هيلعءؤطغامو تاللالّوالا تيأزأ

 اتم ئثىلت هر دق مانصالا نيل نوربخ أ ىتعملاو
 اًهكبَد هركذرم َدَعدام عر داّعلا هلا نو داهتو ديحسف

 اي جارك عت دما اهتناحت ةكتاللا نااص ا اوبعنأ

 '(فزيض' ةَمْسفاَر ركنا لوك لرش

 سس سمسم هع



 مالَوايْس' يك مخ هيمو نم لدب محيا - 1 سول
 (ولطَيْردْلِب َناَو) ةَرخلا ف باذعلا نم ّنوعنمب (َتوُرَصنَ
 ودذعت ميم كبف اين تلا ىأ (َكِلَذَنو دابا نع مه .زمكي

 كل )ردن وب لسملاب و نيس عبس طخ او وجاب ١
 مكي رص َو) م( لني َبانعلانأ (َنوُن دد ا هرَه-
 (اًنْيْيَعَأِب كلن اَو) كلر دّص قضي ال و مهل اهيماب ( كيت
 كليو ل١ اسبلتم (خسو) كظضحمو كاز انص ىأر مب
 نمو أ كمانم نم ( مومن نيج) لوي هللا ناهس ىف ىأ
 (مومانابذ !و)اصيأ ةقيّمح ْئَعَسفلْيَللاَنِمَو) كسل
 ا اف نصوأ اصنأ سان وزع ٌبّمع ىأإر دّصم
 * ضلال ئّفور جملا ىاثلا ىو نيءاشعلا
 « 2 ةيآنوتسو ناتنش ةركم محيلاو روس .
 َباع(ىووهاَر ا يىَوَهاَو !رايرملا ( خلاَو و ميرا نمل هطاوبْسل)
 ظ رسال عم مم (!عنِحاَص لّصام)
 اقّمعازم لهجوهَو ىلأسَب الام ىَوَعاَمَو) مياده
 ةنفيووم ( ىَوَمْلا نعاوب ميس أياع قِساَمَو) دساف
 ا (2-34) هيلا (جوي و ًآلاوط) 0 (
 روج | نتنحراسوأ ةنئمو ةوف ( رم ودى هموت عوف
 201 رمز غن ةةلا ىوتشاو) مالّملا هيلع
 ِلَع وخلا تروصوت اهعلطم دنع ى1سمئلا قفا
 | ىهالا 3س دق ءاركم تاكو ْمَسَو هيلع هلاك ص بنلاهآرف

 ةينفتدب تالين فت ا هيلعايتشْمم رش برغملاىلا

 «ليربج لزنذ ارتكب هلع اما هنلويولاول ام روُصىلَع
 |ىفداز (َلَدَنف)هنم برت لَن م) نيّيمدآلاةروصوف
 ذأ ؤأنئسؤفاردق باق)هنم (نا5)برتلا

 صم دع موسم

 ف ل ع



 ل طا لا ا

 ال و منعا (نومل احح أ 'رغ مأ) قل اخ ىأ (ٌعَوَسرْسَع نم |
 ئ مثهل ديالفق لذ مودحم الكل اخريغب ىوذخم لمعت
 دووم ودق يالم أ دهلؤلاهماوع ىلاخ نم
 اهملخإتد ديالو (صْرَآلاَو كونت اًوممَتلا اوم اتا تاكو

 : نالالاكمب (توْويال هنو دبصتال قل اامهّياالا
 "5 قزَرلاَو ةوبيلان م (َكَِر نا اخره دنع أ) هّيِبنب

 توطلّستملا (َتوُرِطيَسْملا ئه )او دان اع او ءاش نّماوجنحيت
 هس يل خ1) 1 را وسلا هلهف منور اًيجا
 َيَحهكك الملا مالكميلَع ىأ(ىُيِف ٌنوُعَمَمْسَي) ءامسلا لاق رع

 معقب ايل كل ذاوع زان امهلوتعب ىنرلا ةعزانم ماكو

 4 كا

 ىلا لاق اح تانيةكشالملاب بةكث الملا نأ مهمبزب عزلا انك
 هومبزاممّشاى لاَ نوب 7 5 1

 نع مرش نيد اوم مةنحا مع ار مكمل

 ْ هلعىأ (ٌبْيَحلا مث دنع ) نومثي» از
 ظ د لارا نم ممخاي ىاقحنذ 5 2

1 

 يه هع 1 هر د دة

 و د: فس هنذأ هله مش ل هايد 1 0 ولخملا 500
 محل احا مح مال © ب جس سس ياسا

 : باد احدا نايس هن 0 ممر رمأ زر دّسرهكاذهأ

 جونو يت سوم ورا راسلوا |٠ نم مب
 م 0

 اولا ا تلامس ما ِ كاري نأق)

 اذه ماواؤت وعي) مهاب : دعت ى أ ءامسلانساعسك انيلع ظمتمأو
1 117 

 ٌمُهْرْدَق اونسم ا هبا كو ب تاهل ا ١
 كاس د ا سس ولا

 "م 1
 |.رودومي ( َنوفَعْسَ - رايك اك كول 4-12 وش ب ىح : 7 هل نتا 5 ىلإ لندن د | ف كل

 سس سس لع سحا . بحس تسسلم ب بمس ممسح- 02 1 200 ل م



 2 ظ

 ىأ اننج) مهيب نوط اي نوع راتب هبلطماوحرصبا
 نب من ارش ببَسب ىأ اكمل آل )ارم اك[ ةنعللا
 مافي )اين داارخف البر هددت ب مش[ ال قرا
 -هّفاطلَوانسح ْمْنْم اكرنهل) اور أ( [ملنع) هم دلل

 و ا ع ا
 مضي لاني (َنْولَداَسَحَي ِضْدَب لع ْمصْمَبْلَبْف اَواَهريغ
 ةمعنلابافارمعاواذ نلت هيلااولّصَو اعرتهيلءاود اكاعاضمبت |

 لاه (الها ىف لبس انك اَنا) لوصولا ةّلع ىلا ءاميل لؤلات)
 هدا مسلما َنَف) هنابانع نم نيؤث اخ (َنيَمِبْتُم)
 اولاد ءاَلا ىف اطوخدل رانلاىأ صوُمَسلأَب اَرَعاَناََو َو)
 هلبعدوأ (ةولعذت) مندل ىف ىأ (ْنِمَض نم اكان ا) اضينأ اميا
 ىذعم اليد ناكناَو اًماههتشارثسكلاب مت ا ٌنيدَحوم
 هدعو ىف قداّصلإنسحلا (ٌقمِلاَوه) اظل اليلعت متنملابَو

 نيكل كذت تم ٠ كد ةمزلا مظعلا يجر
 ٍةَمعِيَتْن أ اف نونجم نهاككلمهلوَمل هنع مج اْلَو |

 (نْونْجح ال ّو) امربخ نهاد كيلع ءماناب ى1(َكْن َن
 |نصيرتنرع اش)وه (َنْولْوَعَي) لبس (ْمآ) هيلع فوطمم'
 لرعشلانِم هريذكك ل عورهدل! ثداوح (ِنؤنملا بينتو
 اله (َنيِصِوَرَمْلا نم ؛ركعَم نإذ) ىالق (اوُصََبَرَس لع

 .مرعات مآ )راظسالاصّبٌرلا ور دب م.تنيَشلاباوب ذٌعذ |

 جا رع نقي) مهوتع كه الخا
 اوغاط موف مه) لب (خأ) كلذب مرمأت الى نونجيرعاش
 || هعلتخي م نكرملاىلتخا قَلَوَصَت َنْولْوَميْمأ) هدانحب
 ١ اون ايلف)هتلتخااولاق نان ارابكتنا (نوتمؤش اللب
 هه د ع*شصسلصسم

 ري ا و « ٠ ”ص هى 24 >7 0 . 2

  اوسِلدح ١» ىهلوف ىف (َنيَف داصاْود اكن !ونْشِم تيد |
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 ظ لا نب ذك ئَمَْي) باَنَع لش (َلبَوف) م ًءاّيملا
 مزتك نول اشي (َتوُبحْلي) لط اب( ضْوحَو هه َنيْدْلا)
 لدي ضنعب نوعذدي اعد هجران ىإَنوع دي َمْوَي
 ملكى لا ذاَتلاِِذَه ءلاذالاو ذه اديك: تمهل اعيؤ روك مود نم
 مكنون در ىذلاباذعلأ (اَدَع ىيسفأ نوب نك اب
 امكان ل نولوعت
 0 ٍرْجَو عريض اوزيْضّمالْوأ اراهيلع (اوريّصاف
 كام نورت مار مدفن راض نال(
 ان (نيمات كا ميمو ناني فنيا نا !).ءازجحخوأ

 ٍٍياَقَوَو مرر ماطعأ (ظهات ا: ةيددصم امر
 1 0 ميايتابعأ مان :ءافطع ( يح َباُذَع

 00 يالا نيب را نظر مهللانير| مم
 ظ دو َنْوَلْغَت كا ةيببس الاه لا

 | م( ةفوطضمرز ل تانجو 2: هلوخ نك
 تأ تانج لعنطم انجلو مج ب نجلا
 اًوَساَسس دْلاَو) ماسح نيغال اماظع( ندعريومجا مان رف
 0 ير ذ)اونم[ لت فوطمعم (ْهاَنْئَبُت (ق)ادنبم |
 اىف ءاباللا نمور ارككلا نِم (ناَ نا اارانَصْلا
 لذ يذلا ىف نيروكذملا (مماَبآلذ مياكمحم ربحا
 عرامجاب هاجالل :ةركت مهل مد اولي لن ناَومَمَجَي ىف

 انصينارشكو م اللا خب يب طاش امور م هيلاديالو الا |
 ٠ ”لكر دال الا لع ىف رار مق ةدئاذ مويا ع نما
 ! توهم (ةريهز) زشوأ ربخ نم لع (بسْنك امى ربما
 مهاندز (هانذ داق: ريخ اب ىداًيقزشلاب ذخلؤي
 [|رمسل ناو :(نووتْسيام يو هك امي) تدر دعب تهوى

 وهسه هجر دمحم 57 < تسي سس ل ةننالا اد ياس سنس ا تالا 1 ل
 دا دوس لا ع

 مجسمصم

 وناعم
.. © 



 دم *وف مه لبر تل ىوحمب ماهفتسا (عب زمهيلكل وص اا ظ
 ْممَعا ضرعأ (لّوَف) من ايغط اذه ىلتحهعمج (َنوع اص (َنْوعاط

 نارعل ابطغع مرتك ور ةلايرلا مينعلب كنال (يولك ولك تشااف| .

 تو وايالو يرد (
 ل ا

 الدق كناف مب بسكال لَك اذه ْتِسَرَب كلو

 )و نيرا تاق ديدشلا وللا ولاَ دا
 نمابيصنم (يوند ) هريغَو ةكم له نمرضكلاب مهتضن أ |
 الفر ممل

 (لِذَوْم) مايل موت ىلا مت رخآ نا باذلاب نٌولْغَتْسِن
 0 لقاك دلا سوي ف (نب .اوزخت نب

 ىأ(وتْتَم قرف رولظنت بانو ىتوم هيلا لك

 هنلاثلا:امشلا قوه (ِرونعْل ِتْيَيَلاَوِ) نارملاو أ ءاَروتلا
 موي لكهروزي ةّبعكلا لايحب ةَاّملاوأ ةّسداَسلاو أ

 هيَلاَن و دوعيال ةالّصلاَو ٍفاولّصلاب كلم نإ[ نوعبت
 ىأ(ونمكاروطلاو):امشلاك أ( عومرملاٍنْعَسلاَو) ادب
 عماد نمالامر محلا اول كبَر َباَذَع نإ )و هولممملا

 ودبو رحت ل
 موي ىف ذو اًروئنَم ءاسهريصتم (اَرْيَسْل ابيار يسم َو)



 وأسد (ٌعوْش نمد َذَد ام) روب ذل ور كيسْلاَد
 عز) تتنحاا لالا( ميلا نلحالا ويك تنازلات
 . || قحاوهتْكْرَق [لارقعدعب نيل َلِيَه زا مب (ْرْوُع)ك الها |
 ةمالثور 00 يام اكواِضِسا ىلا ىأ (نيج

 جهل انما نعىأ (ئَزرعأ ْنَع 2! ورثكمْوَكَعفامايأ

 ةككشهلا ةديصلاى مايا شالثلا يضم دعب ( ةَفِعاَّصْلا .(ةقصاّصلا
 أ سانِف نم اوعاصتسا|ه)دابلاب ىأ (َنوُرظْب ره نوزلطنب رو

 17 وو بالا ورن نيح: جوجل لعاو داما
 قزعأ دونغ لك فطلب حيو موَهو مهكاشه | نم لع ظ

 || انكلذأ قاب صنلاب و م (ضرآلاو ءامسلا ءاهسلاىفامروهكالها
 ش اوداكغما) نيروكملا .الؤهلْبك ىأ (لْبََش نِم) مودم وق
 ظ نسوا 3) ةْوَق وباب اَهاَنْيْنب ءاَيَسلاَوَنيَمساَدَمْوَف
 | ةراَصرلا عسر ىوم ديبي لجرلا لاقي نوردياق
 لدغ منف١اهاند دم (اعانْسَرْفَصْرَأْلاَو) وَ ٍةَوَقَوةحسا

 نص ننجْو َزانَهظَح) هل وع قاعتم (ُهْوَس لك نم نِمَو) نما
 لسلاورَفلاَو سمْسلاو ضرالاو؛ :امسلاَو ئنالاوركذل '
 هينا رونار ضماحلاوولماَو ءاتشلاو ضيصلاو لّبجناَو

 اقلحتةؤصإلا نم نياتلا ىدحا ضذح تورك 7, ظ
 ىلا ىأ (َّشاىلااو ظفف) منو ديعش رف حاوذالاقلاخ نأ ظ
 / ةتمكل ىلا هوصتختالو هر هوعيطتنآب مباقعنم اون
 ا ا انا عك وحب رد لذ ١

 0 مهل لف اوزغف لبهردقي (ٌنْْويدَن نمل -
 ٌرِحاَسوه ولاة آلا ٍلوْسَر نيمهإبُم نب نبل تأ ام
 رحياّي كنا مهلوقب نا ميزت لشم ىأ (ٌنوحْوأ
 تالذ مهل وتب مهل بر مهلش مالا بيدك نونج وأ

 اوصاونا
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 تلبس افادوه ىنركذ اك فاس اوه ريك ماع ىزذ (
 ةَحناَص تءاجب يأ لاح كيص (ٍةَررَص فهر ان هن اَرْمآ
 داس معز وجت تاق قر هنطقل هه قتكصت)

 || ةنسس هلام مههارب ريو ةكس نوحنشَو مش اهرعوظق |
 تيما 0 ا

 0 2 : ف

 ناي در تو طل ضولا ءاايي

 ءاكنباَو نا 0 5 ء اهيفان لجو

 م«ولْئب نوت دّصم هىأ مالثالاو ناميدال اباومصُو
 0 0 و نولماع

 يول قر مهل لثس نعني 00 َتاَرَْلا

 'نإ) ميا يوم ةّصفْ انلَعِجرَو ىتعملا ابو نع وطعم
 هس ( نيش ناطلث ب)ابتلم َنوعْرف َلاةاَنْكَسْرأ

 يحرس الو ال سيم نوةعضاف
 دخان نونو( حاس روه ىسومل(َل اق ور نكرل اكمل منال
 اونم مدر مجلا و سلا ىف انرط انك !ةزخنا

 | بج دكت نم هيِلَع مالي ام تآ(ميل) نوعرف ىأ (ٌوْهَو
 'ذ رمي ياع كالها ور ةنيريرلاووع تول
 دامس ممل ا لضالاه ال امئريخال ىلإ ج (ممَمْلا حربا ميل السد أ



 ذم

 اذو ٌنوماني ( نوعحم 2 ام بلل مالي مل 11 وما دل كلاي

 ١ مائى نرظ ليلو و ناعرتخ هوطصتو ةزئاز

 | دهرائسل ايَو) هرمك ا نولّصي و ل للا َنمريسَي نمز

 .[مهلاومأ ىقو)الزمءاهللانولوقت (نوازمْعَحَمَي
 الا َ)هفنعتل لاش يالىذلا مونرو لس اسد ( قح||

 اهريغق تابنلاقر املا راجنالا ور احالاو لايجنا نم

 يَ ادحورت ىلا ىد و من اه هنا َه هر ر دق لع تنال هال الد تاي

 قل! أدتبم نِماَصْنَأ تاي (مكيشْس أ ىف 1 ا

 0 ومن الف ا) بي امل نم مكّملخ بييكرت ىف امو هابتنش

 1 رات قل مذ دحر ناس وكب نول دخت كذا

 نو ُدَعوداَمَو)َ زر وه ىذل |تاينلا هْنَع بّتسللا 0-0

 و اا بوكت ى كاتملاوح او 0-7

 هاّرثا ْْيَّص تندح) سو هيلع

 تيكر ذر لئرج مم الثوار رْسعو أر شبع ىذا
 َلاَق) ظْمللا اذهىأ (اًمالَساَول اًمَف ِءيَلَعاولَح د)اغّمص
 تاع مورغدال نورك رمْوُف) ظفللا انه ىأ (مالَس
 (غاَرْف) ءالؤه ىأ رّدَعما ديب يْخَوهَو هيغد اذه
 دوه ةزوس فو (ناهس لن ءازف) رس هله 1لإ)لام

 (َنولَم اال أ َلاَو مهين ابر ٌرفَم) ىوشم ىأ ينحل
 هتلدرشا ىلا 000 'ء



 ا لذ : حايّرلا تيارا و عجل نختلا هقارسمو)

 مب ايرز مر ذت لاعنور دّصم اور ة)هرعوو بالا ١

 الما وعم القش (ًرَقو) ءالا لمع بعتتلا تالا

 | ةلوهسب (اًرْشْم) ب( ءاملا هج ىلع ىرخج نمسا (ٍتاَيد احجام
 مككاللل ابمأ تاَمَيَقْملاَو) ةرسدى أ لاح عِصوَم ىئر دُصَم
 ا د البلاَو دايعلا نمي اهريعقراطمالاَو قازرالا .

 ا ىأ هر دضم ام (َنو دعسان 1

 دعب ادا عنب َرِلاَنأَو) قداصدعول ( 4ع داس

 هم 5( ةلاممالا(عَقَِول) ش

 | لمرلا ف قرطل اك ةّىل لاى قرطلا ةبحاص ىأ قب صو

 كتل اَوِلَسَو هيلع هلك ص بلا نأش ىف ةكمب لع اي يك
 م ةناهكرحت عش نهاكرحارعاش ليف (ٍقِلَتحم -
 رعلوِإَسَو ِهْيلَع هلا ص بنل انع (ةنع) فرصي (ة ون
 هسا لهو ديا ده نع نرص يأ نضيع نع

 | لوثملا باتصأ نوباذكلا نعل (توضا دال ا َلَبَف) ىلاعد
 يطل ١هرمخي لنهج (ةيرتغ ب مه َنينَلا) تلتنملا
 ءاربمسا ماهم سا ىبنلا تو 5 نع َنولفاغ

 منع كي مماوجَو هئيحم كم (نْن َئارْدَد تاي )
 ١ نيجمهل لاع !اقيوابعف نوب ذي ىأ (تؤنشبر تلال

 جيلا اذه كس دق 00 فاؤوقو ز)بييٍذحنلا

 نيل نا ءاَ ارههسا اًين.دلا ف (َنْولجتْنَش مب "انكي يَدلا)

 ' ( كيذا (ن يرخ وُبْعَو) نيباسب (تانَجْق]
 ,(يضْهَمْر) ماطعأ م انام تاربخ ريضلانم لاح

 (نيبنعرةرحلا ا اوناك مم 1) باول نم

 د وب
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 ابن ول يا دماح نم بد رص خس را دكلاد
 ايضعلاوريغلا الى يول يذق علا ةالصوأ
 || نوجتتلاَر اي ذ أور نيئاشعلا ل ضىأ (ةخجحم ليلا نِمَو)

 لفاونلا لص ىأرب دأر دّضم اهرسكو ربد عمه نها ع ظ
 0 مسرور لحق 2 ا

 لوقت بطانع خبتو دلل بالم تايد هذه
 ترم (ٍِيئيو ِنأَكَم نم) ليف ارسا ته دانا داني موي
 ٍضْرالانم عضوُم بَرَه1 سدّعملا تيب ةرخدوهّو ءاهسلا

 ا ءيلإ“ ءانملا اهيا لوس ءاهتلاىلا |
 كل نكد «رعأي هللا َنا رق رعملاروعُمملاَو ةقزمىلا مولا 0
 ١ تو لزوج نم لدن (ْمْوَل) ءاًصَعلالصْمل نعمجا
 ةّيناثلا ةنهنل اهو ثعبلاب ( قحاب حيل !)مهلكىلخ اى 1
 (َكِلَّزإ كج نا ادن لي وكت نأ لضَتق ل يذأرتسانمإ

 بصانوروبعلانم (جو جور مويا عاملا ءارزلامود ىأ |
 نئح انا) مي كك هّيقاع نوب ىدىأار3قم ى داس موي
 امو هبه موي نص لدب ( موي اصل ااَنَيَلابَو تيجو ىزَح
 هوي ْتَسَو نيلا يزن (َىَفَتَص) ضاريعا امَْب
 عار مةَعْصْرألا )مب لال اى ةيياثلا اتا 0
 كل َذ) نيعرشم نوجرحجم ىأر تقم نم ل )اح عيرس عع
 ةَمَضلاَو فوصوملا نيب لصف هيف (ٌوسَت ادََعءشَح 7
 كا ورانا كوز ةووبضم الزتهرد صاصتخإلل امهملَعَسمب 1

 نيعلا عما ءانّفلادعب ءايحالاو هو هنعب ربح ايلا يعد
 امور شرق ر امك أ (َنْولْوَمِي اممْرَلَْعأ نح) باسح اى باحات

 رئمالا َلِبضاَذَهَو نامل لع مربجب ابجي مْؤلَع نأ 2
 ظ [تبونؤملا هو يي ٍديِعو ْفاَم ْنَم نازفْلاب رك نو ) داه

 ةروس
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 مه ءايلاَو نونلاب لونا مالظ هبصان ( مؤ امويلا

 عسأ ال ىب ىأ (ٍو نم نملَه)لاوسل اكماهضتْسالا 0 لوُضَو) اهلل هرعول قييم اهفتسا (َتاَلَتْمآ لَه
ترو تالتمادق ىا مب تاالّدم ام

 نياق نش 

 ' تطرملا ادهامهل لاَعيَو اهنوّرع مهم (ٍدْي ريع! اناكم
 هلوهنيعتملا نم ل َدْيْوايندلا ىف ءايلار الاب (َتو دعو ام

  هدودح ظفاح (ظيضَحل هللا ةَعاطىلا ءاجر (باَو أ لْكل)

 بلص ءاجق) ري ل و هفاخ عبي اي نمل ىينيحْنَم)

ا)اصيأنيقتملل ل !اَعيَو هتعاطلعلَّبَعِب (كبيِنُم
 اهولح د 

 0 اول ىامالت عموا ئونعكزم نوماس ىأ «عالسن

 .ماعبلا ولام ”ي)لوخرلا هيف لّصحىزلا مولا عكلرق)

 ةذايز قيم انيدلام يناهج الاب اْلا هذدكا
 ف ى أ (ٍنزف َنِمْمْهلْبَد كله و١ اوباطواولع ام ىلع

كلا نم ةريشكأتو هم شارف راهك لد انكلاهأ
 ذك طار اف

 سله دليلا ف)اوشنتف (اوأ وُضَنَف) ةّوق (اًمظم

 (تِل ديف َتالاودجي ملف تملا ني :ريغل و امهل (ضصيخت

 قلو نلوم ل1 ةلعما (ىزك دل روكذلا

 دَمَلَو) بلقلاضاح وهو ظعولا عشا (عن
 اهل وأ اية اممم ضْزالاَوَت ا

 يا ١ةكم ا اعرحاو دحالا

 تهتلاموَي حارتشا هللا َنامهلوتف ىف دوهبلاىلَعاَدَر

ع ىلاعت ههزنتل هَبَعءبَصَتلا ءانتن او
 أتامص نَ

ب اما هرم عنيب و هني ةتاماع علف
 ١ 

 ْ دعا

 عييشتلاّن م مهريغو دوتملاى | (َنْولومَي امك ب ام لع) لس



 كول

 م و ا ل 2

 بيق مب دل الإ ٍلْوَف نم ظْفْأَتام) هلبفاَم هرّيخل كتم وه
 ةَركَس ثءاجَو) ىنملاى نعم امذم لكو (ةيبع) ظفاح

 هارتي حد َرخكلارعأ نم (نويحان) هت تنسو يرزع (توَللا
 عنِ ز) اهركنملا هاري قَحةَدشل أسند وهون ام ان اّمع اهلرككسملا

 ف 29 0

 يكل (ٍنيِعَوْلاْمْوَي قيد) علا مود ىأا (كل ال ثحبلا (روضلا

 اس بعمر ش ملا ىلا (سييعت الكا هيف( ءاكر هيف (تءاجتا + ا

 وهَوااَجِباَهيلَع دهْتَض (دّيهَكَو) هيلا اهفوْسِد كلم
 ىف يتنتكَد مل رفاكلا لاَيَر اع اَعرِيَعَو لجرالاو ىديالا
 5 ةرررتلا تل اللا م زير راحل

 كبف رويل ادهانتد اع كتلفغ الز 1( ةلئاجغ َكنَع |
 0 اب كر دت ذاح ني ِدَحَمْوَيلا

 0 عع ا
 نيملاوأ ىلا 0 را
 9 زلاتل دبا نسما أر فمي و

 ا ا اك رتل كاَنَم) اتم )حلل

 0 ل ل
 ٍلشم يبغت (دي دشلا باَدَحْلا ف ؟ءاََعْل ان) ه هاَيَيِل اك) هريخ ط رشا

 :ءا يعظ !اماَنير)ناطيشلا رم لاثا م دعت اع

 لاو ىل تاجا هتوعدن اب ٍنالَص نيتاك كلت )
 ا ل ا م
 0 : ءامعأ



 19 ا --

 ((َبَحَو) نْساَسب (ِتاََجِسِإْنَسِس 5) ةكربل اريثك راب
 لاَحالاوط (تاَمِساَبَلْلاَوادوضحلا (ديصخ 7 رزلا :

 اكد (جْيَم ٌةَرْزَب م دلي احلا ول نول (ياَمعْلِلاَف درر

 (حورح أ)ءايحال اذه لّشم ىأ عك نك كن ؤملاوركدلل هيف

 ىعملاوريرغتلا ماهدتْسالاَو ّنوركتت فيك روبّملا ّنم

 8 موَقْمْهْلْبَف تبدا ر كد اًماوطعواورظن مهنا
 ماود اكرني ىف (سرل أب اكصأ )موق ىتعمل لْعَملا
 هَ ل ةلظنحل ف مف قرع انضالاّنو مال نو دبعت ماو اهيلَع
 دوش موف (”|َءّو) ل اصموف (ُدْؤُع َو) هرنعلْئَيهَو ناوفص

 ةضيغلاى أ (وكْيَآْلا ٌباَعْحْأَو طول ٌناَوْحَو ْنْوَِدَْو)

 اعد ملْسأ نّملاب َناكْكَِم ده (ِمَيَنؤْوفَو) بيَعشم وف

 مقنع لالا بنك ىبدكد الحلا لاموغ

1 

 3 ااا ثيذق شوش ول) "ب ا 4

 لاب رف أ نحول هن) ناّمتةللربمضلاَوْدَي
 تاَدْير ولا و ناببلل َمفاّضالا هلا مئرولاقْبحْنس) 0
 يلد دغم كذا هبصان (ذا قمعثا خدهصب نارع
 !ناتنالاب نالكوملان اكمل نايل تي دخلا
 ادعاقىأ (ٌةيمَس) هنم (لَِمَلا نع يذلا نمد
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 اما بلا ضنا عزنب بوصنم ([يدالن نا

 ١ نمش ألب) نيعضوملا ف هلئبق
0 1 

 اتا 'شاَو) امم ب اغامىأ(ضألاو
 0 د هنم ْئ هيلعؤ ال َنلاَو

 ةيالاضرالاو تاوّمّسلا انَملَح دلو ألا ةّيكم ف ةروس ظ
 *ئ ةيانوعبرأوس رسم هب ب دعا

 نارئلاززب .هدارمب لع هسا( ف ميجرلا نحر ةتابتلا)

 ٠ هيلع هما صدي ةكّمر امكن م ام كلانا
 2 1 نص لوسز (ممَمُد 5227

 | ة,ؤش) زا ذنالا (ذَه نوزف كلا لاَمَم) ثعبل ادحت رانلاب
 ْ لاخبأو يناثلا ليهنشَْنَتَر ريهلا قيمت انت[ ثيَع
 يكد نم (!أ ثان احي) نيكيجَول الع امني تلا

 لكأت (ضْرألا مس امان علق) د عّبلا دياغف ( ا '

56 

 دهؤرف ظوفحملا حو زللاوه (اطِفح كات دعو خدم

 0 <. كن ارشلاب قربا كل ةردامكلا .ايْمسالا
 تف)نآرملاو لَو هِيَ َص بلا نأش يف (منل ناله

 عاش ة زمور حت رجاَس ةرماولاو برطضم ( عير ربمأ
 مهن ويب (وْرظْنَي أ ) ناك و نهلك ةّرعور عش
 نمسا ث ثعَلااورككأ 0
 كأبي ق)د 3)ديمخالر ا تيما موف: 0

 نوطعم عزل اعيعن قوتشم ( جوزف نم اهل ام ق)
 ١ هع وح 0 ْذ َدَم) فيك 20

 أ
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 رثكت قل اننا ان ايراطنيل ةلطناور نمل نر

 30 ْماَنْلَعَحَو) ءاوحورد6(َقنأ ريد نم

 لنا دَو) بسنلات اَءّبطعأ رف نيكل ل

 ذاولال منوطَتلا رثاملا اهدعبو بوعشلان نودى حا ٠

 دة يبق ةناك يعش ةمعزخ هل اثم اهزحأ لئاصنملا + ظ

 لين ىلا ا نلعب قمن نيلارتك ةداع
 اصعنكضمد ف عيل نث ءانلاىدحا هنم فذح (اوف َراَعَتْل) ظ

 : رك تاز ىؤقتلاب غلا امباو بتنلا واب اورخاوتلالا

 تلاَت)مكطاوبب > (ٌنيايَخ) مج ( مطعما َن ا هذ أ هلذأ دنع

 يي
 اًرهاظ اندفناىأ (ندإ ااولوق نككو اون

 كل نآلاىلا : قال لذا اع تكف

 عع ناميال اب (”هَروُنسَرَو هلا اوعيطت ْنأَو) مكبم عقوتي 3

 نبا مكصقنيالانل اهلاكبابو هكرتوزمهلاب يك 0
 ندرم 0

 0 0 د نم هم 4 د

 مهس ذو 0

 تاو مهام ل قدصرهظي م داهج (هللا ليس يب

 دجوذ رزانس اولا نسال مه اعف (نْؤَم داَصلا له
 » مني ديما َنْوإَعَتَ ًارمهل (لّ) م المسال اريغ مهم
 دف هيلع منن أ امب نور عتسشد أىأ مس بدمي لع ندضم

 ضرألا او ِتاَولا قام د .

 ل هنأ نأ َكنلع نوني لع خس لكي ناز
 1 ونلمت النقر ملا
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 اوطصأو)فاصنال اب لذ ماجر انهض اك ث :اق نإ

 قوش نوب 'وكلا امن! نيطسملا تحملت! اول دعا

 ٌنثنْلا امرأ اي نومح رت كلل هلااوسصاَو]ةناقونلاب

 ا جلال و تلز الا اوما ا

 اردزال ام 0 اياك ١ يع ص ظ

 ا ب21 اضمُب كصمُب بعيال ىأاوباعتت
 ضاككي قساف ايهنمو ههركي بتلب اضعب كضمدوعديال
 رج 0 ديد لاعا ا
 قسد ا ةذافالمثالا نمل دن( قوما
 لع كلم اك) فلز نم كتي نمو ةءاعءرركتل

 قظلاَىماَريْ كوننا اونَم [ني بلا اَهعأ اين ربل
 لهأب وبلا نظكريئكوهؤ غؤم (مخ ا نظلاَضْمعَب نأ
 الن مزم قاف, هذال يذكر نينمؤل نيرا
 هنم فذح اوُنَسحجالَو) مفمرهظمامءوخ ىف هيف محا

 موياعمز نيرشسلا تازوعاو ايماني ًءانلا ىدحا

0 

 1 1 ارا 12ج مقل

 اقع أ مقااَْمتاَو)ل قال اوهر كان ءوجهركد ه«فاثلا|
 ةَبونلبا (ي داو هسا :1) هنماودوتت نأب بايتعالاف

 تيبئاتلا



 ا اننتف ةءارق ىو هبذكن م هق دص ٍْؤَبف)ر بخ بسب قس

 نانةينحوادبل رار ل

 ركل فال هلام دوغ لاو
 مف َنااونبغاَو) كلذب ىبلاربخ ل ةريخاو ةعاطلاكل
 ْ لاخإب يع ا

 : ا معو ولك ق)هنتح نَنْيَرَو
 | ظفللا نور ىنعملا ثيحنم كاز دنا (َناَيصِعْلاَو
 نم ةفص هتفص ترياغزم ا ناهيلا هيلا بدخ نم نال

 | بيماطنمللب ءتاؤئتلاه ف (مف كيلو )هركذ مَّدَقَت

 همم لا َنمالْصَم) ميد ل نوتسبانلا (َنودْاَلآ)
 |ةئاو)هنم نم ةَمعَو) ل ضد أ ىأ ردقملالعفب بوصرم

 . ناتْناط نابق) مهيلَع هماعنا ىف (ٌيكحا

 مها صونلا نأ ىه ةيتضتف ىف تلزن ةيالا(ٌنينمووملا نم
 يا ا نياعزمارامح بكر وسو يلع
 ينط هرامح لول هاو ةَحاَور نبال اًعْف ههنأ نأ نبا
 ظ ىبب. الاب برض امهموف نيب ناكف ككدم نم اي ر

 نال ىنعملا ىلا ارظن َعمحلْولَتَتَق )ف عَملاَو لاعملاَر
 | جشم مامي اولضأو اتلَسفائرفو معاج ةمْداط

 (ىذالالع اما ّدْخا) ت دعت (ْتَعَب نإد) ظلال !ىلاا را

 | قحا شارما لا) عحرت قت 3 َحْوْبَت ىلا اولي اعه



 ِهْيلعَّلانصوسلا ىلَع امم احر رعّوركك ىأ ةل دام ف
 دعم نب عاعئفلاوأ سباح نب عرق الاريمأت ىف مَسَو |
 آل 0 0

0 ْ 2 
 ريو 0 ءْنأَو 'كاجأ ٌْ

 هدا وبل دع دو صم ناكنمي لزنَو نئيزوكد دما

00 
 2 ل و

 ان نيل ان ودا مل زتسو لس يلعلاطسم
 ْلَسَو هيل هللا حض ءئاّسد تاّرج (ِتاَردججَأ ارو نم
 ناكهوحنو طئاب ضرال ا مهيلَعرح م و ةرخج عمج

 هَرجىأ ىف هود مال رج لخ ىذا ممم دلو

 : 3 1)ءاذحَو د بار عال ةادانم

 دلو لام هسانية عنادا هولوذ

 ةقيوعمل لعاذ لْيَصَو ءاكتبال اب عفر لحم ىف من1 (اوُْربَص
 ةرومع هٌساَومهلارْيَخ - ناكل مهل جْرْحم يحلو «اوتنش ىأ

 00 راتعو دل ولا نار دو مم جا نا يح

 مهفا ذلة دِضمولطبّصْلاىّب ىلا َسَو هيلع هللاخَص قجنلا

 اوعنممما ل اورو عجرم ةياهاجما ىف مننبَوهنيب تناك ة ٍةَرَمل
 رغب سو هيلع مما ىلمنلا نم 0



 “< ما

 هب احا يأ (ةَعَم َنيِنَلاَو) ربح( لوثر دتبم يشل
 دال (ب وكلا َلَع) ظالغ )ع 2001 نينمؤملا نم

 دلال اكنو راوتم نوفطاعتم ىأ ناثريخ (ميب؟ ءامحر)

 ور ااا عم (طاَرَت)دلَولا عم
 ظ الع عيه امس انا َوُضِرَو ِهّللاَنِمَدلَصَفا نوبلطي دأتسم
 ١ هب نوفرعي ضايبَو رودوهو » هريخ (ْمِهِض وجو قالكتبم
 | نلعتم وومتلارث 1 نم)اًيندلاىفاو دبس مخ ةّرخآلا ف
 5 هريمك نضال نما اح برعاو ةنئاكى أر بذل ب قلسعتامما
 امهمعص ( هت س)روكذلا فصول ا ىأ(ّنإ َدر ربنا ىلا
 | اًدبم (قئرجيالا ف هد ثمو) هربخو اذتبم (ةاَوْوّسلا ف)
 هحايفايصتفا .اطلانوكشب (:ءأغش جرخنأ عْرَركا ءربخ
 ) ظلع (ظلفتس اعأو اوف 0 للاب (ةَدَد أف

 َفاَس مجهلوصأ (قوُسْؤَع)ماَعَنْساَو ىو ( )ئ ىوتساف)
 لا ىنصر ةباكّصلا شم هن معارز ىأ (َعاَرَز را
 2 ا 0 5

 | كد فو ذي قاعتم (ٌراَوكلا م, ظيغيل) هوجولانّسح
 نال نمو شلال ميسا

 | دعو) هزوكذملا ةغضلاب مهلكم مال ضيعبتلا آل سحب
 ديا 3

 دك 0 *
 عيال اوس َن ؛نلاابعأاَي محي اَنيْحَرل تاملف)

 1 و لونج او ونال ىارع تن ينحمي مق نع

 ايبا ريغب ىأ هنع غلبلا (ِِلوسَمَو هسا كدي نيب)

 تزن مكعب مب كاوعل -ِ ا عننا !ةإاتتساو)|



 ا

 كرمان 1ك" ااا راك مارد
 لعجُت !)اليؤم (اًملأ ذ ارامل ؤم 0مل( ذع)اهستس ىف ركل نذأت نأبذثنيحا 1

 ْ ةعنالا يما مؤ يف مؤلف ف) لعاف (اورَمَكنيََل ا)انب ذعب قلكتم
 َىِنْلا هدّصوِضَو هيل َنمل دب ( بِه بأ َهيحل نسل نم
 ِهِلوُسَر لَ ايوا قر 0 اكحأ د

 ملَو لباق نماو دوني نأ لع هوحاّصف (َنيِبصْوْكاَلَعَو |
 (مهتَرل أو) هولت ادي ىَحر كلا قحلاَم ةيما نمره
 الودع سالو فيسؤلا أ

 ا اس توكاذاص مر 0 ظ
 ضمنا لوسرر ىأر ' ( نوح بايو وسر ُهّشاَقَّدَص ُدَّمَل

 >دي نأ هجورحلْبَق ةّيِبْي لاما عرموملا ىف لسَوهيِلَع هسا |
 كلزيربخأف نورَضْمَِو نوَملَحيَو نينم[مباهصأَوَوهةكم |
 أَم ةيِبْيدايداقكل امه تصوت هحماوجر حالف اوحرّضف باح ظ
 حل وو املا نال تاتا للة ينل ع قش واؤكجتو ظ

 اهدئباَمَو ايوٌرَلا نم لاحوأ ق دص قلعت قحاب هلود و

 لطفل نا ا يح خلت ااهريبنتا
 (نيرصَمْمَو١اهروعش عي عيجعأ (5تو) 2
 اًذَبأ (نوهاخمال) 1 لقم نال هبنالا م فاه روع شل
 ثيم َلَعَبت) جالّصلانم اَوُمصَت مل امر طضلاى لمد
 توحي خفه (َّمرَم اف) لوخيلاى1(كلَذ نود
 نو ىَرل اي مَلوسَر نسر اىدلاَوْه) لباعلا ءاعلاف ايؤرلا

 0000 0 ا
 هلال اذ اكركذ اب لسرم كن | اديس هاب َنَكَو نا الا

5 



 (يذُلَور ىلاَعَت هيلارمالاضيونتو هيلع كوُسلا قيرط ىأ
 سراؤ نم يه (اهيَلَعاور دعت ل !اًدَيبم ار دقم ْماْدَم ةغص ظ

 نوكسانأ لَع (اهيؤت منا طاحك َْلَق١موّرَلأَو
 ا اَقْوَلَو) كل ذبافصتس لزي مل ىأ اريد مى لك
 تو دجال محراب دال! اول َوَل) هي هيي دحإب (اوزمكنيزْلا

 نضل دكومر دم (وَسا وَلا ةّنْس ار يِصم ال ق) مسرحي (ادلَو

 نس ىأ نيبمؤملارضمو نب فاكلا ةممْنش نمهلنبش ةلمبا
 ا ا

 ا ملأ
 00 امر حك

 حو منع اًمَحَف ملَسَو هيلع هللاطصَّسا ل وسر ىلامهب
 20 مطلب "نكن اكةحهليس

 . تزل 6)كاةبافصسلا أ ءاَلاَوءايل اب(اًربِصَم

 |وصولا نع ىأ ( مارح ارهيتملا نع كو دصَواو
 20و (اقوكَمَم) كلت فوطعم (ّى 57
 0 ل ديت

 وجوم (تاَنمْماءاَسْنَو َنْونصُر ناجالوَلَو) لامشسا
 طاش كامالا قصب طول : د 0)راغكلا عم ةكمب

 نبذه ا كنذاولراك وتولت

 سر انو ب كتم (ي عيدي مل ىأ (ةةَّرعم عمم ١ !كبيصتق) ه
 افذحالول باج روك لابتي ةييقلا
 2 /ةترخنإل) ذئنيح ويف ذؤي لنكا خفلاَو كلن ذ العا

 ا ١ 0ؤلَسَرَتْوَل) ن نارك لني «نمؤملاك(ئاَنَي نمنع ف
 1 ادم تهم صمد بعحدتا



 1 قلوس تس)اند وعلب ىأ لَِصْنم
 وفعال اود اكلي) كلذ ع فم مانئلاّن م م بدصم نأ

 ير م نيل تل لق) مخم ليف آلا) نيل نم
 باصأ (لواريؤم ان قعْدتس)ارامتخلا سروكذملا
 َلْسِفَو اسك 0 2 د 1 نسيأي)

 اهيلاَوعرملاَيه َةَرَّدَمم ردع ممولَتاَعس)مورلاو سراذ
 يل نا دولنا زل ولحم ْؤأ) ىنعللف

 ِدِلَوُن يال وتل ناو انسخ ارخأ شا 0

 حرتيخألا لعل اىؤم ملاذ بالَع 5ث ليحُي لف نم
 دابا كلت ىف (جرحٍِصم ٍضِْمرملا لعالو رح علا لال
 تنجز نوسلاو ءانلاب ل وقمر ولا عِط طب 2 نَمَد)

 كونلأو ءايل ابْعُي ديل 00 منح نم ىرج
 مل طي اب: 5ايتدبع َىْضَت ْدَّمَل ايل اباَذَع)
 ل م رسول 22 ين هْيِبْي دح اب
 اورميالن أو اثير ف اوزجانُي ن نأ لتمهميابرشم مك وأ
 ءافولاوق دّصلا نم (ْمِهبْولق ناَم) هالك 0

 ربزخ هفوه 0م اف 5 اي اخف مان أو ْمْهِلَعهَنْيَك >َتلاَلّرُت
 (اًهَّعو نخأت ربك ىاطمو) ُةَيِبْ 0

 ا ىأ (اًيكحلا ب زع هلا ناكر بِنح نم
 .عوتفلاَنم (انك ونحت ٌةَريْبكاَعَم هناء ا
 140 قرأ كو يبخ ةميبع ( وره نتج -6-و
 و يا 00

 نركسل ىأرد لاعم ات :مطع ةلجملا تأ نو لو) تتعَرلا

2 



 راك

 ىلاعتوهىأ ىنلااهباوعي اب يلا (مِمِبْنأ ف هلي
 ضن (ٌتك ف ١امِلَع حيز اهينم محام يلع علام

 نمو نعول هضمن لبق عجسم 05 نإ ةةيبلا ْ
 اّرْحأ) نونلاو ءايلاب (ُيَسْوْنَسْف هَتاَهْيَلَع دهاعاميَّقْوأ
 ةكيداالوح (بارم الايمن س ا ككاو
 كماويرخجل مةبلط املك تبن هتامهفلخ َنيذلا ىأ
 هيراذا ةيِبي لمحل مات كل شِدّرَق ضعت نماذوخ هك ىلا
 راك جور نع( له َو(نلاَوْمأ اَسْلَدَس)اهنم

 مكه يدك لالا كنس جوز ان نا
 هلت امؤراغتثالابلط نم ىأ ب لا يَنولْوَمَي
 (نملَف الق جراذسماف نوب ةاكنهم هبل و سل
 0 دا ال ىأ ىلا حما ماهقتشسا
 اعف كك ءاَر اؤأ)اهتضّوداضلا حن د (اًةص دار نأ
 انس لزي مل ىأ (اًريبْح َن وَمَن اركان اكل

 ”درخأ ىلا ضرغنم لاقت الل نيَكضوملاف ِ(ْلَب)
 وام دول ولولا ٍتِلعْنَيْنَل نإ
 يذل لحل. نواص الب ما ىأ( كولد نشيد
 | 0و اَمْوَف |منكَو) عريعوا ذه (ئّسلا عل عسطَو)

 تو ل سونظل انهم سادس تكل اها
 أَ سارا (اًريوس نيرف ملل ان دك ع أ اًناَفِهِلوُسَرَو هاب
 نيو اني نزف ضزالاو تاون هيد 3(
 ,بيبصسم لزَي مل ىأ (اًمجراروعَع أ ناكَو اَشَيْنَم
 عملطتااَر َذ!) نوروكذملا (َتو 3 20 اناس

 أوكا انو ٌداهو'انخ نق ربئخ متاغم ىِه (َمساَعَملل

 | ولَدَبْيَن :أ) كل ذب نو اينرثب )اهتم ذخانل 0 يشن ||



 1 ا ار ا

 3 ةنين أطلا َمَيْيِكَتلاَلْرْن أ ىِنْلاَوُظ) هحص لذال زر عاد
 1 عن ارشم (منامب ل عمان ام ااوذا دْرَمِل نائم ا نيمو بْؤَلَك بول ن١

 وفاهم نم اهباونم1 امم ةدحلر ةلزنالكنيّيلا
 اًراولَّد (ضْرَألاَوتاَوْمَتل تاَوْمَّتلا

 2 ءاعسو قكن نلس سال نا َناَكَف)
 داهم ابرهأ ىأ نو زئمب قلعتم ( َلْخْدْيِل) كل ذب اغصَتم

 ذاسجألا امنع نم ىرج تانج تاَسْوملاَو نينمؤملا)
 ارا كلذ تاكو ماس ءرتيكبواهيف ني دل اخ
 نيِكرتللَو تاَدنامْلاَو َنيقفانثلا بوي هدو َمظَعاَرْوَف
 اهو نينبلا جنعب ( ولانه نينباملا تاك :ا[او
 هنيلعمد اص ريعرصنال هن أ اونظ رن الثل داوملا ىف
 بازئعلاو لذل اب (عْوّسلاةَربا دمه ع) نيبمؤم لاو مَسَو
 مهل َدَعأَو) م .دعبأ ( محوري ره لع هنا بِضْنَعَو)
 واو دا عجرم ىأ (انوصم تاو مهح

 - حسم 0 ا ا

 يف كسل 00و01 سنا كل دب اهصتسا
 اذونم ارذنم ريِذنو) ة ةنجج اب ايدل ىمهل رشم َو)
 ,ءابلاب لو لوس هشاياونم ”مْايِل)رانل اياءوس عنابي
 اتووهورصنيب ورحب َو) كحب ثالثلا ىو هيضءاَلاَو

 اهريبت هوظعي يفوق وذ و) هيناةوملا عم نيئ ارم ظ
 اارغلاب (كليصأ (لْيِصأَو ٌةَركذ هما ىأ (ةويسْيَو)هلوشرلو أه
 ةييبرملاب ناوضرلا ةَحيب (َكوُعِي بِ َنيِدَلا َنا)َيثحلاو
 ا اَضأد م لوسررلا عطينموختوه (هلل نوعي ايام ١



 نا اهزمالئمالانيدل يئاعضأ) لضلا( جربتو |'

 ل ةراعك ضواود ام ىدملا وهو هقيرط (ولاٍل يس ْنَع
 0135 4 بيلعلا ب اتصأ ىف تلزن مَ ٌهَئاَرْفَغَت
 ى أ اعرشكو نيت احب ( (ملاقإاوْعَرَتَواوفعضم
 فزح (َنولغألا م متو موَميِفلاَ 20
 )0 مارا ) ترداقلا نوال لش اوهنم

 ىأ مك (ةاكرتَي نا وارصسلاَو نوعل اب
 كميات ىأ الب[ اًيماامن !)اهءاود

 كولا ةرحل روما ني كلة زوعا او قوس ةدتواونف ون :

 2 ١ ةامرل الد اهعيم+ ( :يلاوُم 0 َدالَو مروجا

 داخعب) ملط خلابي ([كوحف هونك أسيا

 ملء ضرف م يم لبيس ىناوَمِفسْلَ َنْوَعْدُت هاله اي
 م جو لحج سو لحجب نم مي
 َنأَو آش هاو)هنعو هيلع لدبي

 ا 0
 ا ا دعو عشد هين دم خملاةروس

 انيضف (كلادعَف انا كر عين 0-2

 يي كدي ةرنل فتشمل رعود 3
 ََدَقتام) ك داهم مار ِْعيل)اَه اظانتب (اتيِبش
 أوه داهمبلاف كنما بعزم هنم رك امو كين ذ نم

 قئيلَنِايعالَكلاَو ةالّصلا هيلع ءايِببالا ةمطعل لؤؤم

 زرق ةسائلا هلل ماللاو بؤدذلا نم عطافلايطقلا ظ
 هّماعنا نمت )روكنملاَملاب (ًممْئو) ببسال بّبسم

 ك 0 نا
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 (زمال | ضْعَب ني: كعيطتس) نيكرشسملا ىأ (ُهَطا ل رئاماوهرك
 طيِبَدنَو لسَو هيلع هسا كّص ىجنلا َةّوأ ع ىلع نو اعملا ىأ
 ,ىل اع هلا هرهظ او اريس كدا ل للا
 لضم اهر شكو زس عمج زميل جب (يقرارسا لَكَ ْهَشاَول

 ملاح ( توجت هك اللا من َوَناَذ ار مهل اح (َفْنيَكَك)
 ديابحزم عماد مروهظ مرآب ارماهه وجور هكخالملا
 ام اونعَبتا © اب) ةزوكذملا ةلاحاكعفوتلاىأ منال د
 طبخأو) هيضريام علا ىأ (ئاوضر | وهركو هللا طخ أ
 حيرني نل نأ نإ ٌْضَرَم مميولق ىف ٌنْيْنْلاَبسيح؛ أمْهلاَغَأ

 سو هيله دس بندا لت مهداتحاربظي ( غم اخض أ ا
 ترزكو ماهكانذّرع هك اَنْيرَألاَنْسْوَلَو) نيبمؤللَو
 ( هتف مدل ور ههتمالع ( مطاع لا

 6 نوصل نزل ق) ضاع دب 0

 ا نيج / هّيفامع 0 0 :

 0 هريعو ظ

 0 ) ا 8-5 قل زحام /

- 

 100 صح ل نر
 اغآ طردعَسَو يشم هنئااو رض )هلال يبس ىنلحم
 3 رض ةيرخكلا ف امل ٌنْوَري الف اًهوحَو هل
 ريصبلاو هلع 1 ا



 اسم جو

 مَ  :ئام موت لكف هلام ْأل نأ حو هيلقسا تال ل
 بيهم بت سيسمستلا رشا

 ات را اك ف( ديس ل أ

 هس

 ,نينمؤمل باطخحناَو هورذخلاو اهتم هي هيلَعْوميال ملاوحا

 ل اَنيْنْلا ِلْوَمْنَو) مريع |[

 0 اراو)داهرجاركذ بيم (ةروط تلَر)
 قس هلام / ىأ

 06 ا دو و
 ةّسْيعلانعتائتلا هيف د اهضفو نيسبلا سك (ْجْيَسسع ميس 2

 امال نع مدرع | (عَيِلَوَم نار كسل ىأ باطن
 اودومد ىأ ('[كماجز !اوُمِظطَقْتَو ضْرَالاناو دنس ْنآ)
 اقودضلا ىأ (تلئلل)ل نملة يغبل نستله ألا

 و ا هدا مخَعل نب 4 نا ظ

 : !نوفرعيف (َنارَفْلَن ورب َدَيَي الو )ىدهلا قيرط نع

 كما دوههنمالف انا ار مهل بلت لقلب غ١
 ' نيت ام دهب ص مهر ابد (َلَع) ف ايل ان (اوكك را َنْيْنْلا

 8 قساورتهل) نبذ ىأ( وس ناطْيْشلاى دلال
 ىلاَعتَم دا ن راب ١ دار اي ناطيش7 زامل رو ماللاو هصمبو هلّوأ مضب

 كنلاول اف مما دلال اق مَع ارمهل الضاى 1( دز ءلهل 0 لضملاو هيفا ظ



 ري اريد اولا نبا فا قتلا

 ا 0 .ةلاثغ نال نايات ذل

 هجري نان ادن دلال ّسع ئالضب (ٌقوَضْم يسع منام :

 2 يلو ات عمال اني للا نيوطب نم
 م مع ضار وهف (|مز:ز نم ةَرضعَموَترْمْلا لكن م)

 دق تاتا يق ديبعلا دس فالك رك ذاع

 ف 0 ْ ا

 ميج 0 لانه قوه نم أ ى ءارّدقما تبسم
 اتيزغ منداَصَم ىأ اننأ َعطَقَف) ةَراَرحما دي دشس أ
 ,نايعم ملومل هين عل أ ةرضّمل اباعم وهو مرآب د دآنم
 وةعمجا ةيطخق (َكْل ْعَمس نسر رافكلاعأ | ممول ا

 20 ا ا

 اردو نيل اوم كِدنِعْماوََرخل ول نَح دج نوم انملأ
 بسيايع نباَو د وعم نبا عزم ةباْشلا« ءاملعل (ماعلا
 ةعاّسلاىأرضملاو ذللاب ١( 8 10و و ةرمسا

 ركلاب ميلف لعن حب نيدبلا كئلو )ويلا عحزسالعأ
 مهو 0ْوْدَنْها فضلا :قاتنلاو منوها وعْشات)

 مله ه2 :ماَوَقَت ضان او ىره) ها (:هَداَر داز) نويمؤمللا

 د انكي أ نورظتتيام (َنووظس لههارانلامبّيوَسْسي أم
 0 ل ملهَسسأَت نأ ةعاَشلا آلا)ةكم
 ايطار قرن جذف) ءاغ قت مهتاتنأ الار لاسلىأ
 فاقْشْنإَوٍدَسَو هيِلَعَش| لص ىجنلا ةزعب ماما الع
 (مُطهاَركَذ) رتعاّشلا 6 ا ا
 مد ىأ(ةناالاهلاال“ مآ مع او) مهيعنمتيالى أ م رك ذت
 كبد دريم (رو) :ماَيَملاَو عفانلا كل 0 : ١
 دما أ بنتن هتمعم عم كلذ هلّلَيف هلجالا

 2 ب يي

 .٠

 ا عليا

 دم مسصصصل مس مس



 اىأ يَا اورثصُمَم نااونَس [َنْيْدْلا انا اي لالذتساريغ نع
 مربي (ئككهارو أ ْتَبْتُيَو) مودع رض )هل وسر و هني دا

 اش يح دبي ةلكم لهأ نم وزعت سيلا ) كرتعللوف
 لَضأَور هَلانِم ةَبْيْحَو اكالَه ىأ (ْمْلهْلاًَسْعََتْف)هيلعل دي ر

 لالضإلاَو سمعنا ىأ مَتوراوشمتاط نط هاجم
 فيلاكتل لعل مشملا نآرقلاّنم (انأ لس اماه كَم تاي

 تاور بك يزال وآررز 'هأمهل اغا ظَبخ

 ممسك لهأ منهي ناره هِلْبَف نم نيل ةَبقإَع ناك
 فت” ائمأىأ اه اننأ نمار مهلاوماو مدالوا و

 درو كا هيو نانمو وملارصنم ىأ (َكلَذ) مهيلبف نم ةيفاعإ| '

 نرهاكلا َثَأَو انس ان :نّلاررصانْو لَو (َقوَم َهَاَنَب١

 تافاضلا اون داير اوني دا الهلا كوم 3

 تمره يلا "طنين زل كابور اي دلا ف

 ومر اَلاَو م)ةرْخالاىلا نوتضتلي الو مهجورفو ةنعيعل
 (ٍةَيْرَف ْنِم) كو (ْأَكَو كو) ريصمَرماَعمّو لزنم ىأ ( من
 اهله أ ىأ كم كييف نم ةَوْه ذَا يه) اهله(« ةيرلا

 ىجعَس ىبو ر (ط انك[ أ)ةبرف ظدل عور كد رحال

 ٍةَشيلَع ناك نفأ) ََناكْنَ اانكولها نم (مهلر مالو والا خرق

 (موَعْؤْم "ل نير نم َنونمؤملا و (هّيَرْنِم) ناقرب َو ةحج
 ءدايعف ةايع (مهءاوه أ اوعبَنأَو )ةكمرامكمهّوانسح هآزف

 فهن ا ةفصو ((لتس)امئْيَبةلئ مالى! ناثزالا
 ”مااههو) همخل دتبم اهيلحا نب هلرتشملا 75 فسم لا دع
 رتبرم كادذمي برايل دلال
 طعس نيل مدام أور ضر ادريس اين تلا ءام فالخب
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 اتكون اَوهَو) نامل ىأ يقع لزم ا
 . | منوصعيالق مهل اح ىأ نّنهل ابل ْضأَو حْمسَيَس مهلرملع

 بيت هاب تانيسارينكر لاعال كالضاع !(تاذ)
 تيل نَو)ناطّيسلا (َلِطاَبلا اون وعسااوْرْمكَْنْدَلا) نأ

 ,كلذلنمى 0 املا ا

 يبوح ناب يلا ساّنلِل مشا برضَم) ناّيبلا

 نيرا حيل اد لل ضعي نمؤللاو هلع طبي اكلافوعأإ

 ىأهلعفب ظفلااَنمل دير َدْضم مياَوَرِلاَبْرَص اورَمَك

 0 ما
 . 000 اا َيَحِبَةَّبقرلا را

 اودشوهوزسأو م ءاوكمافىأ ونش لسقلا موف

 لدب ردم ذب َيَم ايا ىرسالاب قشويام قانونا ١

م الط اب مه لع نون ىأهلخفب كلل ان ل
 | ئنريغنم مه

 0 لاع مث وداقت ىأ (ناَدفاَماَ

 ِوريْعَو السلا ءاملاعد أ (اهَرارؤ !)اهلهأ ىأ 0 91

 0-00 مدعو دهرا الخديو أ رانكلا اسي نأب

 قود ركدام مهفرمالاى أد دهم اكتب ددبمرب> كلو ارسال

 ل ل اك

 ةناا كس لتض نمر يصف لاتقل م ١
 تاز اوقتاق ةارهو و مولتن منو

 ٍباليسَو) تاحارباَو لسشلا نيب ثلاو ىنضدقو دا موي
 هَرْخآلاَو اين دلاو (م[دْنَعَس ذهل امنا) طبحي (ٌلْنسنَلَك
 نملايندلاَناَمَو امو مهل اح رمكهل ابيض وز همس ام ىلا

 00 ا ا



 8 تِتاونيتلا قل ىَدْلاَدئاَنَأا !ثعَبلااوركس ى اوعي

 أربخ (دي داَقي) هنعزجي مل (َنهمْلحب تن لوَضْرآلاَو
 ءارداعب هناسيلأ َءَوَف قم الكل نال هيفءابلا تديز

 ككل : !) قوللا» اًيحايلتر دانه ( نبت لا ىو نأ 1
 اتي نأي (راّتلا قعاورمْكَن ب رْذاضَرَ زلاضَرْهَدمْوَيَو نيدو عش ظ
 ىفباْؤولاق َتيماي) بيذعتلا لَنَه سنبل مهل لاعياَهب
 لع(ْنيْصاَد نور جيك اميربا لئلا اوفو ذف لافاني و

 الربّصلاو تايثلاوذ مزعل اولواريصاَوك موه ىّذأ
 نابل سْومْرَعاَذ نوكتف كلف (لْسّرلاني)دئا شل
 ةتملوتعل مدكمبنم سلف ضيعْبلا ليوم زعوو ذم هلكف |

 تم ىلاَعَت هلوّمل سدوبالو امْرع هل بج ملف
 مهب بازعلا لوزن كموتل (ْمْدهَل جيتششاالَو) توحا

 ريضلايرمأف م باذعل لوزن تحأذ ممر حبك نأكل يع :

 منهن أك هل اال مب لزان نا باذحلل ل اهعّتْسالا كرس
 ري رول
 تارشلا انه هله ني ةعاسالا,مهظو ايدل و

 و دنع( لك اال كى أ (لدهم) مكيلا هّللانم نم يلبس علي
 1 2 (َنوَمِياَعلا هوما آلا)باذعلا

 ٌرلا شاء لج (

 7 (ودَصَو)
 00 الفم احرالا ةزصّوماعطلامهاعط اكل َغأ)

 َتدلاَ)ىلاعت هلضم ماين دلا ىف اهب نورجياباَوْت ةرخآلايف
 5 _اؤنصأ وتاحباَصلا اول اًصلااولَِعَو) مهريغوراصمالاى أ 0ونسأ



 كا

 توحي الحل تانيا رك تاكل آلا افرع

 اوذخنا َنيدْلا) مدع باذن اعف دب (ٌمهَرصْس) آلَ الولف

 (ةسهل 0 هّللاىلا ممابّرقتم 46 اير هرعىأ (هَّا نو( رد نما ؤ

 دوعت فو ذر يمذ لَّوالاذذت | لوعفمَو مانضالا م وهعَم

 اوصل هنمل دب ةحلآو فاشل انابرقَو هى ا لوطولا لا
 مهذاذعاىأ (َكِلَزَور ب باذلالوزندنع م عااوباغا
 (نوُرمَْي اود اكامو) ممذك ىئهكه !) ابرق ةمللآ ءانضالا
 د ود دئادناو ةلوسوت وأ ةةردضتم اعز درتكم 0

 ما ا تتجبتتل

 هس لانا َنآْنَمْلا نو

 نم رف (يف َنلَك) هعارتشال اوغصا د
 موق نيدؤح ( نير دس ِمْوَف ىلا! وعجَر (اْوَّلَو) تةارق ظ
 اياولاَق)ا انقاوارولا داو اووي ناتاندلا
| 0 0 

 الاقل ملاع ايدئر) هاو ةزتسلاكهّمدقت يأ هيدي نبا

 2 ةاوييحأ اسْوُف نموه اي) هقيرط ىأ ( ميسم ايجأ انَم وهاي ل اير

 تاو اضن اهنم نال اهنصعت ىأ ل بودر نم كل هلا

 ْنَرَمَو وم (ْجِلَأ َذَع نمو رج ورا ماكصأ ىمربالا

 ا در يم محل ل رمل وز تويت هع برها

 تل ) بأ اذعل اهنع نوعف دي راّصنأ (ُءانِلْوَأ) هّشلاىأ

 ذر ل ذأ, ركاظ نب نقط للص قااوبيبج ل نيذلا
 م



 قت

 ناو اهل نمو ندي نب لشرلا تضم لالا

3 0 

 0 ةياضح عل

0 
 2 اذ 0 باذّملا مكن اهيتشاب
 ْ .ةمارلاف ميد دْؤأ لْيَفَتْسُم٠ءاهْم' أقف قاف رعايا
 ماه ابوه لب ىلاَع : لِي ىلاَعت ل اقاَنانارطم ىأ َزِطنمم ضاع
 مون لاح 2 ادام نملدي ( جي .بازئلأن م (هيب

 هند "اراب 0جررض أب هيلع تززم (ع لك كددتم نجد
 مله ءاسنومهل اجر تكلْاف ان هكالهادارأ يَ لكىأ
 صرالاو ءاهسلا نمت كل نب تراط نأب مهلا وم َو مراغصَوا

 ل [ىوتدي اوصِضأَو)هَحَم ماسَْو دوهق دو هْيِقْزمَو

 (تيِمْرماَم وَعَلى مه انيزجاك (َتَدَك مانكاَس طا
 ةرئارو أ ةينان نار ىذلا ف (اميزهانكم دَمل ور هريغ
 ل انلحَور لاملاو ةوَقلا نم ( ءيفاةكم لهأ اي (6 90

 ىدع ' امنا انولق ةَدْعْدْأَو اًراَصْيب أَو )اع امسأ ىعمب امس
 ا ( عه نم 66 دع أالومراَصْب١ الَورْهْمْم مَع

 /' نعم تيرشاو ىتعال ةلومعم (زار هدا ز نمو ا
 زن يقاس ةنيبلا هيج أ اتايآب نو نع وداي ليلمتلا

 | اماكدم اَذَهْلَو با نيلاى 1 (نزرتسس اود
 مورو ىداعوروُمك اهلئهأ نم ىأ (ىِرّْلاَنمأ

 2 م »سام ف
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 5 عيا اكىدلاف ذضيل ادعو متلجف نيبئاكعأ
 ىزلاو) تانج تانمؤملاو نينمؤملا سأ دعوات هلوتف ىف

 ظ تيار سنجبارب ذيرلاماغدالاب ارق فو( دال لاَ

ت ىأردضَم ىنعم اهم ءافلارشككا
 ظ منا( |هقو ان

ْنادِعَتأ يم 5
 01-0 ع انوي (ق

عدا تارق ىو الاوت ال انمإ
 دلازم(جرخ ُْث ما

نمإ مالا نو دمك تْلَخْنَقَق)
قلاوم جر مل و (ىْيَش 

 وب

جرب ثوغلا هنا أشي (َلاِناَتْيْحَسْسي اَهأَو)
 نالوقدو,عو

 كليو» عجرت م نا
ةنس) تكاد 0

) 

 تعبلابلوعلا أ (ازَهام لومي وح لدغ ثيل

 || ملبف نم ثْلحْدَف جا ىف) باذحلاب (ْلْوَسْلا مْهْنَلَ)َبِحَو 00

 يالا ردجنم او نري اممم ضال شالو نحيا نم

 0 تاجردف (ٌتاَجَر ارم اكلاو

 ولاعأ اوعي ةلئاَسرانلاؤ نيرفاكلا تاير درت
 3 :يفوُبلو) ىجاعلاَن منور واكل ا تاعاطلا ّنم

 (نْوْلطْدال مور اهءازج ىأ يل انغأ) نونل اب ةداَرق ىو
 تجول نعت روق رانك دازبز نين زا رعت اح

 ننكك نأب (داَّتلاقعاوْرفك
 منهم لامي مهل

 اذلاليهئشَواَمَو ةدعو ةزمدو نيتزسغبو ةزم<

 1 تلا يحرر كاذب 0 3 00
لاىأ (نزَكاباَذَي توت

 تاوه

 0-0 الا 34 000



 < الا

 اناس لبق بتكلل (ق ٍبَصُم تانك, نارملا ىأ (اذهو)
 يولع نيد اد ٍذنيلر قدم فريمضلا نيو ملاح (انِيَرَع
 رار نيضؤلا نيني ىر شب دوه(قرةكل 00

 زال مادى وقامت يزاول ىلا ْ

 (امّن دل اخ سأل ْباَْصأ كئلوأا َنْودَرحي مالو

 نوزجيى أد ّدقلا هلعفب ردم الب وّصنم تازج) لاح

 ان نَدِلاَوي قاستالا نْيَصَوَو َنْولَعَي اود اكامي)
 هيضافارجل يق نكد انرمأىأاناحا َءَءاَرَق قَو

 لسحل انبي هلثم وردها هلشنجدر ضل ىلع اناتنحا
 (هلاَصِفَو 'ب1ْخو) ةغشم لع( (اًهررك ةنَحَصَو 2 طا
 لحنا ةدملقأرهشسأ ةتس رش نان الث) عصرا نم

 هعسوأ ةتس مب تلمح نا ليفو عاضرلاة ديسك قالا

 !قكضاعو يأ هو تتش رض باغ قتلت ١ هتعضرأ
 ثالن هلَدأ ميأر و هِلَسَعَو تْوَف لاكوه 5 هدم علَتاَذإ)
 !ماعىأ (ةَتسنيهيزأ لبو نودالثوأ ةنس نوتالئَو

 قب دَصلاركت ىبأ ىف لزن دما (تَر َلاَق)دْسالامكاَ >0
 هي ملا

 ديكزباو نمرلاد يع هنبا هاو نم مسمب يا

 0-0 أ) قيّبعوبأ نمحرلا |

 ْنآَو)ديجوتلا رهو (َيَدِلاَو َلَعَو حاب تنهش آلا
 نويذعي نينمؤملا نم ةعشت قع أف (اّضْرَت (ٌماَصْرَت اصلع
 0 ص أق) هللا ىف
 | لولا اذهاولث اق ىأ (َكُمَلوأ ن فلا نلوآ نييلسْنملاَنِم يابو كِل

 نّسحوحمب (سْخأ مْذعْل يفتن نيل لحقت َنْينْلا) ريغوركبوبأ
 ظ 0 خقق باطن ماَنهَس صد َاَجصنَواؤَاَم

 كساس



 .ةارغأ] ممدب احل عمته )مانصالاى أ ماو اكسال ارشح َداَ)
 ' تي دح اج (ٌنيرْف كر م« دباع ةَداّبعب (ٌممَداَبِحباداَكَو

 ٠ تايب نارملا اننا هكملهأ ىأ (منِهبلَعَشاَ و١

 | نارملا ام ها مع

 نمو لي ىنعمب (م1) رهاظ نيب (ٌنيِبْطْرَع ادهم اجا ظ
 اصح (ةيئرتف نا نله) نارملا ىأ (اَر 20ج يراكالا
 اذوديتقالاأ يراد نم ى تانى نكي
 : 59 3 ا ”ءاروئه) هش يزعاذ 127

 نو يب اًديِهّت) ىلاعت ب َقَك) ناضلا ىف
 أ ءاَداَمَوَمَعلاِ مكجل كي ملف هب (مْيِحَرلا) اينما
 مهمريبك يق قبسدق لترعل واى( لحل زلانياعيدب
 | اينيلا ىف ( جالو لعْعي امى ذأ امور يود نكت يكف
 .نومرتأو ىف ءاينالاب لع اكوتضاما ادلب نم حي
 الا ْعَم يلاْغَسا ام(نإ) و ل مارال
 اَنأاَمَو) ايش ىدنع نم ديب الو نآرّملا يأ لإ جيا

 8 اذاعىوربخأ (َْجّْي اَر[لّد)راّرنالان يب (ٌنيِبْمَيْنْم الا

 / اح ةلج(ي م رتعحَو هللا نع نص) نارغلاىأ (َتاَكْ ار مك اح
 (لْ ملغ ءالَس نب هدا دبعوه (َلْشاَرسإ ب نم ها دهس )
 لي بكت اَو)دهاشلا (َنمآَ هللا دنع نص نا هّيَلَع ىأ
 03 نيملاغَعم ًهيلك ف طعام .طرشلاب اجو ناممدلانع

 اوُرَمْكَنْرْلالاَقَو نيم اَفلامْوَمْلاى دهب المسا َتاهيِلَع
 انس اماَرْيَحِل ن امبالا (َتاكَول]مهَمَحَد ىأ (اونَسَنيِدَلِل

 ا دا د نرطاقلاال (اوُدَتْهي 0

 نارى أ (ِلْبَف ْنسَو بق بك (كوإ) نارقلاىأ
 نالاكنينمؤمل (ةَنَْيَو اًماَمِإ) ةاّوتلاىأ (ىسوُم 0 د

 ' از

/ 
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 وتلاب مهراوضري داما 000 سل د ْممالَو (

 لكم اب فضَولا ( نحن هَنِلِف) ذوي تالابعال معاصلاَو

 أل بدو تاز رز نيكل :دعو كت لق
 0 املاوركذاع ىلا نيناعلا <

 | -دحاحتس

 0 7 9 ةروس

 اًننكولاَو يكل لشرلا نم مزعلاولولاربصاكردص اودلاَو هبل
 ينس عبرأيؤ تايآ ثالنلا مّن رلاوبناسدإلا

 | لْيربت) مب هداَرم انمي منع | هما (متحمحَرلنيحَرلا ئاولمل)
 ا هريخ-( هنأ َنِم م)ادتبم نكرملأ (باّذكْلا :

 هس سس شن سس سس سس سس ا سس ا سس سس سلس

 0 منبامو صألاو تامل نصلح ام)هعنسص ف (ميكحتأ)

 . (23لج او انتبنا سو وانتر دق لكل ديل نيا اعلخ

 اومّوخ وخ (اوُرِْأ انعام َنيَاَو) ةماعلا َمَماَيَعلامَوِب ام انف ىلا
 (وعدام)ىوربخأ (ّمنأ رالف ٌنوُضِرْغْم) بازولأّن م ب

 (فوُر )لَو أ لوعممم اتضالاىأ مشان ود نِمَنو ديعش

 | (صضنألاَنِي) ناث لوعنم (اَوَمْلَحاَ (اًوَمْلَحاَذاَم) ديكات ؤربخ-أ

 هناك (تاولعتل )قل( ىف ةكراشم تلين الامن ايي
 هوب ني لزنم (بادكب نست !لراكاللا ةزرش ىنعمب مأقا

 ْ ةحصب نيلّوالاعؤي ( لِعْنم) ةّيمب (ةَراَثاؤ() نارقلا

 تيوباص ع نازل حرش اجا ماسالا وزؤ ا

 ظ تنمي ْنِصَأ) دحُأ الأ قل بحمب مائفتلسا(نسو) موعد ىف

ىلا هل بيجَسي ال سر ريغ ى أ سا ٍنوُذ نِم) دبحي وعدي 1
 | 

 "لاي ئشىلا معد دباع نوئيجيالمانال امه (ةَماَيَِلامْوَي

 ٍنولقعَيالزاجممال (َيؤلِفاَعرممدابع (من1َ د نع ءامَو)اَّدي 1



 2ريال لا نكد
 ' ماد (مع اَسلاْوَعَ َمْولَو :ٍضْرَاْلاَو تاَوْبَتلأ ةللخ هيو

 نأب م«ارينخر هظظّ ىأن درفاكلا (َنْولْْلاْرَس 0 م فتم ٍفمَمْوَي)

 0 (ٍةَيساَجر نيدلْهأ ىأ (ِةَّم 0م لك ىرتابانلا اح
 ا يي 0 0 ْ

 2 ا 2502007175 تا 00 0

 5 اوُرعكَن يلا اًماَوزرهاظلانَبلا نينا ْرْوَمل 1اروُملاَوه
 مكسات ”مكينع قش نآرقلاىأ آب تانك اكارهل
 مك عليا ذاذ) نياك تمر اب حريك
 ىدلاب (ةَعاَسلاَو "ىحر ثعبلاب (ِّلا َرْعَو َناررامكل ااهأ

 ال” ىبذنام خلط اجب كش تير ل بتلاَو ٌْ

 انظرظنالا نحت نإ | هلأ دزريملاللاق اطل انظم )ام
 ف قيل هظ ديو) هيت اا( نقسم ”نيديسم عال

 (ٌفاحر)اهزازجىأاًيندلاف اذ اولمعام ثايس ةرخآلا ا
 مْويلاَليفو) بازئلاىأ (َنؤزيكسِف رب اوداكام م 900

 اااه 0 ءامِل عي اكراكلاف كرتن (ككتنتا

 كي امور ثاقلللّملا ّحكرتا ظ

 ره) نآرعلا شات ايا حرم ١ك ياكل ة)ازمم نيام
 تامااؤ شما دن ادلا ايا كذَرَعَو
 ايم ايتم) لوثعشملل و لع اهلل ءانببلاب (َنوجَيْحمالَمْوَيلاَه)

 مالز
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 | ناكل نِملدَب ةاَكجاَو فوطعمَوأدبم 0 ا ْماَيْحي) ظ

 .ةزخالامهلعمت |اوبح أ ىنعملاراوكلل ناريمضلاو ا
 ىف مشيعل واسم شيلا نمدَعْر ف ىأن ينم نيشؤملاكريخيف

 قسمان طعن انثعب نثل نييمؤلل اولا ثيل
 كتبا ان) ةزهل ابهراككا قفو عاج لاق توطتمانا

 ميكفالخ ب باذئلاؤةَرخألا] فمه كلذكرمالا سيل ىأ

 |تاحلاصل) هلمعب باونلا قو + لاف نونا ايندلا ف

 اردضم اعوفك رن احلا اأو ةاكرلاو 6 الَصلاَنْم امن دلاَق

 مرالا )قل (وتاَوْمَّتلا ناقل حو اذه مهيكح كح ست ىأ
 :رهلو)هتين اَدحَوَو رده قع ل ديل قلب قلَحَيم (َىَححابإ
 0- تاع اطلارو ىصب عملا َنِم (ْتَبَسكأمِي سْفت' طا

 0 أَرفاَنْؤِْيظْسإل قفا نيؤملارواكلا

 هَلّضأَو) نسحأ هارترجج دعب رج نم هاو ممم (ًاَوَهْهَهلا
 ل هل الّضلا لهأ نم ًاباملاع ى أ ىلاًءتهنم (

 نمو ىدهلاعمش ملف مويَّلَقَو عم لع مَحَو) هقلخ
 د َدْعِيَو ىدهلاصس ملف ةربظ (ًةَواَسِع هريصب لع لَعَجَو)

 هاب صدي دم نش ) ىدتسميأ تييأرل ناثل الوعل امه
 اوظعت (َنوُرركَدالَف ) ىدتنمال ىأهايا هل الضا دعّبئأ

 لااوركنم ىأ (اول اق َو)لاذلا ف نئءانلاى دحام اَعداهيِؤ

 قلق كج ذر ىلا منابحلار ةايكلاع قانا

 آلا كلن امَو)او دلوي نأب ضعت حيو ضعب تومي ىأ
 0 ا رورمى أ (ٌرْهَدلا
 0 او نوما !:مه) ام (ْنإ بِعْنِس)
 0 تا ءلادلانارملا

 |١ةكزإ) ءايحا (اناَي اياوتسن ١ ؤلاق ن لإ امتحن ) لاح



 د 0ك اك عر كد اذ كا قلخىأ هُريعَور ينأى
 0 هند اك رهن ىاٍلاَح طم

 ظ ًاورَمحْتاَوْم [ نب نزل 06 نونمويفاجيف نورك وع ظ

 ١ .اورطنعا ىأدعئاتو مامي نواز (َنووحْرسال نيني ” نزل

 مثيابجيمال !لْيَضانَهَو مك ىذالا نيو
 ا اكاممْوُهِ) نوسلاب ةءارف ىف هللا ىأ (َىَرْجَْل)

 ل (هِسْمَسْلَف اكياص لمع نم ها را راؤكللر مهلا نم
 _توريصت (َتوُعَجْرُت 1ك قا اسأ (اهبلعف تآ

 باللسان انَمَلَو) 'ىيسلاو نسما ىزاجيف
 نوراهو ىمومل (ةَوئدلاَو) سانلان يب ب مكاو ة روت
 قاتلا ٌنملاكت ال الما (تابيطلا نم مها 250

 ١ هاني او: ل 00 انلَّصْفَر

 لهم ةثعبّوم ارح او ل دلارعأ ( رمألان م ِتاَنَيِب

 00 دة
 .- مديت ثدحيغبل ىأ (مْدَِب ايذب اعلا ايه ءاجاَمِدْحَب نم

 يقين ناك نامل دنيا عت ب كبت ن١

  رثأ (رضألاَنِم)ةقيرط (ِةَعب (ٍةَعيرَس قع) ديعاي كانت 0
 ظ - ه رابع (َنولْدَيالَنْينْلا ءاوهأ مّ 7 ريفر ند

 .هباذعنم هللا نم كّنع)اوعهدي (اوُنفْنَل من هتاريع
 ةماوضعب ةايلؤأ ماض نيف اىكلا (َنيمللظلاَناَ اين

 بس اناْرئاَصب) نآرملا (ًده)نينمؤلا نيسان
 ةقَجَرَوى َدْهَوِ) دو دحلاَو ماكحالا فا نورّصبس لام
 تحرر اكنالاةزرط ىنعمب 0807 ثعبلاب نفل ميْؤَمِل
 ثا : 0-2 تش 2

 مهب و لاس سل سل ل 00 يس سمس بحمص مس هوجن



0-9 

 نما 00000 ف ري قيال 3 20 ىلا

 وعل تاي ؟ ميو سانا نم ضرال وع باياميف
 ٍفاَلَتْخا) ف (ق)ثعبلاب (َنونِقْؤل

 هيالرطم قد ب نضام رس امَو) ههنيجمو
 حلل ٍض برْصَمَو انَمْوَم َدَْب ضْرَأْلابيْحأك) قزّرلا بيس
 موَمِلَت| 2( ةزاحو ةدراتوال اهن ةٌرحَوا ونحب ةٌرماَميِلَعَس
 (متاناَيأ) ةروكدملا تا : ال [كلأَت) نونمويفليلدلا (َنّْولَمْعَي
 (َنيما يلع تشن اهون راع
 وهو هثيدح ىأ (ِهَّئاَدْمِب ْتْي لح أيد )اولتنب قلعمم
 تأ ةكمرافكىأ 7-5 (وَياَي ؟5) نارملا
 ِكاَذأْلكل) باذع ةملك ليو ؛اتلاب َةَداَدَف ىو نونمؤيال

 ىقحت) نآرمل ل١ يشأ ثيم 0 مجْب )باز

 تالا نعاربكمم ربك .) هرمكع (ْنِصْي مع هْيَلَع

 نم معا ق) مم( 2-2 ْنأك

 كانو زهم ىأ 0و وره اه دمع ايس نآرملاىأ نتا |

 نم) تاهاوذ (نيهش ٌتباَذَعْميلاَ وكأت اهالاىأ (َكثل وذآ)
 ين تي ِإَو هج

 ظ ير ا ف
 0 ظح (يا علل همر تايَآب

 .: َشأ) وم

 110 تاو 0 0

 ابن حيو مب 5 و َمَبأد نص م (ضصْر الافامو) هزيقو ءانتورع وخيال

 ىل رع 2 ما م



 كلرتو كعزب (زعركأ نيزَمْلا أ أ كن ار باذحلاى 1(ئان)|

 1 ل

 تار نوكتش هيه (َنوُرَتْ م منكم باذ ذحلانمَنورت

 تاَنَجِف) فو هيك سون (نكم )سلجم (ساَعَم ف َنيِمْسْملا

 قراموأ (ِقَرْئَتْساو سدس نص َنوُنَسْلَي ِنوُيْعَو) نيباسبا
 م ةرطنب الى لاش يلب اقم هنم اطلع امو تاَييتلان ما

 رمالااهلبق ردع كدر م ريما رن اد لا
 ضيسااسنب (نيِعِر وح هادف وأ جوزتلازم ( مانجْوَدَو)

 ىأ 00د نويل وعدي اح نيعالا اعساف
 رضمواهعاطمدانِم (ٌنينِم ان اهنم مك لك براس أينأ ةتمحجبا
 ىلوأل اًمتْوْلا آلا توملا بين َنْوَودَي الا لاح نون كنم و
 ,دعب ىنعمالا مضل اقاريو متايحدباجدلاَو قلاعا
 ا حا راو صف ماب ٍ َباْذَع ٌماَقَوَو)

 ظ | انآ ْجِظَعلاَرْوْملاَوْط َكِلَذ كبَر نم)اردّقملضفتب
 برعلا همينمتل كتخلب (َكناَسِلب) نآرّصلا انك هس (اَنْرَسَي ط

0 

 مدهنكأ نونمؤد َنوظعيب (تودكدَتيمهْلَحلا َكنم

 (َنوُنِعَت رم معا مهكال عر طشلا (ْبِقحْر اف) تونسي ال
 3 مهداه رمالال وزن ليس اَنَهَو كمال
 تس يه يالا اون نيذلل لقال يك ةيناجلا ةزوسا

 » ا هه الئر ميسم ا

 الندا ب ودارع ملع هما مح محّرلانحَرلاهئاولج) |
 هكاللم ىف نيب مْلا) هربخ( أ نما ذم نارملا(باتكلا |

 امملخف ىأ (ضْن لاَ تاومح اىفَّنإ |هعص ىف (ميكا)

 اس ىلاعت هتّينادحوو هلاةز لو ىلع َهلأَد 055 الإ

 1 ةغضم م هَصلَع حمة طم نم مك ةفطد نم يكلم لكقلَخف ىأ( كقيلُح ىف

 د لشكل !

 نأىلا



 تك

 ما يلا متولا ام (َيهْنا نول نولي ةكرافكعأ
8< 

 أى - - 2

 0 )ا 0 ا ظ

 00 وسم مريح مها) ىلاعت لان ايخي ىكاتوتادلال
 6 نم ( نيلي نم نيب 0

1 |4222 

0 

 لا ْ
 ريع انتنبا ةحوو انس دو لع 0 ا

 لني ديل دج تاب ا

 سب كونَمَلوَم أ 0 1

 2 ا ا

 2 ل
 ترين نيبعؤملاب (ْمِحّرلا) راوكلان م م مِهاَعَسإِف بلاغا

 كاتس ينزل جرئ ت0 وهرلا
 ١ مثمالاى 3 ايضا ىىلهَج ىلأ (جْمألا ْماَعط) .: باو

 | يفانريغ ونال كب ْمْرلاىدر رك أ 0 ريكا
 لاحميناَنَحلبَو تلائربخ ةيناقونلااب (نولْعْنْلا ف ىلْبَب١
 لاقي (هواذخ) ةرارح دي دشلا لا مسنات الهيلا نها
 ٠ ورحاهجْحَو ءاتلارنك (ةَولَيغاَم) نبال ١و ذخ ةسابزلل
 00 رمان طسز يرأس لزق
 انعلا ف رامي الىذلا يمنا نمىأ( ( مّمحأ باَرَع نم ِهِسأ َد

 هلام مؤ فوقي تحيتن فاما ا



 ك6

 ناميالا زم داو ام طالق ) نأب ىأ ثا لاَ هلل
 ؛لوُسَر: كلناوشاَ اي اي ىل:ءاتلاب مكاميااورهظا ىأ

 (هلا قع)اورتجتت (اولْعَس الن أقارب تلسرااَمىلَع (نْيمآ

 تي ب (نييطم) ناكر (ِنَطْلْسِب كيب (نإ) هتَعاط كرت با
 و قرب, ذع نا ار علا هو دع ترد
 0 )اجاب توجت نأ

 اي تور ني اد رادضس التقي ريم
 | ني لاحَليَقَو باذَع ىف اضمري دعس باذعلا نم لد

 ىأ ( مه انَْتخَلِدَمْلَوَنِسرْبْل صامل تاك 00

 يناتدأ ينيب الاقطار نعانم ينص تا ليمارس

 ماؤققاراعريغو ىولكلاو ىؤِلَتلاَوّنل 0

0 



 ع

 اتتيق اناس ل ةجناتلا» اهسلاىلا باكا, ما نما لزت|

 لوأددعلا هليل قكأ( ءانينج» ب نيفومح نيم نكن

 كح ( ميكر أ لك لصنع (َرْمي) نابع نم غصْملا
 لسع ىلا ةنّسلا نوكك ىلا اهمريَعَو لاَجآلاَو نأ زرالاّنَم

 ىلسرلا (َنيِلِس دانت اان نع صر اره (اًيمأ) ةزّيللا كلت

 _ و ائارَكليَر نِم) مهلا ترملاب ةفأ رز (ةَمْحَر) هلْبَف سوالي

 تالا مو

 نرم لدي هرج و ثلانر يحب هرب اني امو صْوَألاَو

 ك2ف5للوش كل ملهأ اي (ةنكث از كب ر

 وهال اَملانإلا هلوسراروم نباونَمي أف ضرالاَو ,تاومتلا

 (تيلَس ىف طلب َنْيلَو لا كلاما بروز تربو حج
 دعأرهلل !ل اقف ليم اي كب ءازبمشسا (َنوُنَحْلَي) ثحّبلا نم

 ري نا نسوي عبشكع بسب مهبل
 7 تشاو ض رالا تب رجأذ (نيبم نرَختي ؟ءايّشلا اَنأتمْوت)

 اتاني ناخّدلا ناخدلا ةئيهك مين ذْس نِماوأ َر رز نأ ىلإ عوج م«

 كاب رمل ٌباَدَعاَرَ ذه) «اول امه سال [مْت) ٍضرلاَو

 |ىلاعت نا كتيب نوف دّصم (ّنونم اوم 2-00

 ل وزن دنع ناماالامهعنفني ال ىأ مهعئني ال ىأ (ىركذل مدل َق

 اول لون 200 ةلارلا نيب نيس لوْسَر :ْمَءاَجَْكَو) باذن
 0 | تونا رسَب نآرلا لكي ىأ بع لَمْ اْؤلاَقَو دنع

 تكد (ًليلق اانمز مك عوج اى يامل :
 قطب مؤداركز اويل يتكلل (َنو نع :كإ )منع

 انطباكمنم نوم نادر دب ويّوه (ىرتكلا َةَسلْعَبْلا
 موس ووفيات: ولب لَنتؤلملول هوا :نحالا|

 ىنت (مْضريك) مالَسلا هيلع ىسومؤه لوز م اجود حم



 رضا تاخير ناحل توابع تين اد

 ةّيئنب بذكلا نم نولوعي (نوفصياّنم) ىمركلا (ِيرَمْلا ١

 ظ 20 ل رررهلط ا ةراوط ل طردت مر لَه هللادلولا
 موِيَوِهَو بالا هيف (نو نو دعوي ىزل اًوُيمْوِناَوس آلي ىحلا
 تييتزئهلا قيتبحب ملا ءامتلا فوه (ىََلاَوْهَو) َمماَيَسلا
 ٍضْرآْلا نَر) دوبعم ىاأءالل اماهيايهنتَو ىل والا طاقشا اق

 فك او هَو) علب امي قلَعَسم نيدرطلا نم لك م

 ىدإ النعت زان مهاسم يللا قرع ايل
 قم (معاشلا لع ودنعو امْمَيَب امو ضْرالاَو تاو تلثالا
 تيزلا كمال ى) 'انلاوءايلاب(َن وُعَجْرتِنَلاَور مومن ظ
 (ةعاو كاز سازع [ نود ضرر امكن ا عأن ودم (نوعدا نوُلِعْدي

 ويحي مهو هللا الهلا ال لاق ىأ (َقْيتاي ماه نس الار دّسالا
 كالو اوريزعو ىتسيع هو د موسسل اب ماودهجاب ميولتب
 م ممل أاس) مسق مال (َْلَو) نيبمؤمل نوعفشي منا

 رهبضلاو از عفرلا نود هنم فذح لاَ وتجاهل
 لول وا وز ولا رابع ع نورك( ؤيَخأف)

 0 يأرذقلا ادد دش ب دي ةخلادمع

 ضوتبالا ا :ءاملانارإلا لهو ةيكم نايل روس

 »ا  ةيازولقت مشوأعيسواتس هل
 ا مللع أهلا (مح تلا نمله نيترلا هامل
 5 اَسْلّرَت اان ارم ارحب نم ل الك! رهلخملا (ٍنيِيَلل) نمل

 نابعت من صنلا ةاَملو أردّعلا ة ايل م (َةْكَراَبُم َهلْيَل 58

1 
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 تتوب( نوزخنتال مَ أذ َةَتْحَب تبا ةعاَسلا نم لدي

 مود (ٍقئْمْوَي)ايندلاف ةيصعلا < (ةالخآلا) هلبَفاهئيحي
 تريلا و دعصَِْل مصاعب هل ومب قلعتم ََماّيَملا |

 رابعا مهلل ايو ءاًقدصأ مف
 تعن ماوس ان نذل تود الو مويلا كيل ٌفْؤحال
 ظ 1 ا نْيِيتُص 0 22-2

0 

 كم بلل ةورعالا اح كح 7

 اززلت شمل لتفالايهتشتاماب موز ءا تت ل

0 1 
 هيمو ممَع) فمي شعت النو نِ اح مهح ياْذَع ىف

 اضاكنك لَو 0 نوط

 مانوهد اك نين رك نفاه كانا
 بسلام 2 ديك ىف (اَم أ)اومكحأ ةكمرافكىأ (اوُصَرْيأْ|
 | نوبي 1 ممكن كوك نونا
 5 امو ميغ ىلا نوزسام (ْضاَوججَو مخرب عمتشال انا
 تس غمس قبر 5 مهيب ندري

 نير نكن نكر كلذ عت مه دنع يد دل
 0 دلولا (ٌنيِدبِاَحَ كازا ا



 الصنال ىتع انتم انوكنأ نأ انيض تك روكر شا لاك

 ظ 00 (هْنِس) نوكرشللىأ(َكْمْوف ادا ا)هسانو د نم
 2 اننِهِل ع اكاولاَعَوِر اوعمسامإرو نوكئضي(نوُل 0

 قيّمام)هعمانسط انوكك نأ ىصزنف ىسيع يأ ىأ(َوْهَم
 0 وصخ لدجالا اكوا

 , 0 مان ةقوطتماودعدخ نص
 با ميغ نيهدوجو (ذ 00 َّ

1 

 ا يد

 ترو

 اطأوهلئا اوَمَت نيدو نيتك و 0 ا

 ممل ١ قنرط 161 كاره و لاو !كلَرَو قر هَ هلا بان

 هنأ ' نااوأ ههاوه | ىسيعو (ْموَْنمْث ارحل

 اورمك وبطن نْلل) باذَع ةرلك (لْيَوُعادث الث ثنانر ءأأ

 هب نا ةعاَسلا الإ) نورظتني ام ىأ ةك ؟فراوكى

 رطل مؤ (مخل أ عيؤي باَذَع نم) ىسيمب ىناول اقام 7



2) 
 ا م

 هج (يأ نم ميم لب اَمَو
 ةَكيَس نبل اا قولحملا رص وو مهتدويب لخ د ام

 0 ىلااهني ىف 0يزل نيربكأ حالا »درجاتك

 "ىسومل ولاة ؤررصكلا نع (توُعِحْري هلع ِاَذَعلا
 'لماكلا لاًءلأىأ ( حاَسلا هيأ اي)إ باذعلااوأ نامل

 كَدْسَدهءاَمْبَراَمْل 21) مظَع لع مه لن عرعتسلا نال

 ننمؤم ىأ (تو دل اش !ر نم (ناانع باعلانشسك نم
 7-0 ٍلهاَرإ َباَرَلا مْمَع) ىبوم ع دب (انْعَسك الع )

 | (نؤعرو ىدانو) ممكن ورصمو م دهع نوضقتي أ
 هدو َرْصِمك امى سبل اهوُماي لاق ممؤم )داما
 اكو تم ىأ ( قص ىرْبي) لينل انمى1(زانالا ٍْ

 20 تثنيحو فن :ورصبت (خ1) يَظع (ّنورنصب الفك
 ا ريتح فيجض (نيهمْوله ىزّلا) ىنوم ىأ اذه نم
 اْخَواَنَس ىلا ةّرمجابهتضلل همالكر هظي (شيي ذاككالق)
 وانة دا احنا (يَلَع قل اله الولف هرغص يف
 1 | ةوروَسج نم ما داك ةرعار وسان“ 0

 ااجفأ) )بهز قوط هّتوفْوطِمَو بهذ ةروسا نوسبلب ىأ

 .هقد صم نو دهشي نومدإئننرثذ كلهم
 ب - 0 ل

0 
 ماعم نيم: مانفَرع اقرمهنم نمسا )انوبضتعأ

 الدَعو) بعنيقباس ىأم رَحَو مداكف لاس عمج (مْنَح
 ا لع نوم دقي الو مهل اب نولْمَمن مه دحب (ناررجالال

 نع الم ميم نرنا) كج (بريْط مل و) هل اف | لثسم
 | مةيضح هتانود ني نو ديعتامو مان هلومل نت
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 وشاء( داعب تالت ظ
 وبك ىدهلاقدرط ىأ لجسم نيشاحلاعأ (مأو١ سل
 ىتااعلا ا ءاجا َذِإ َحَح)نمىتعم ميار كاعر عمجاف د ترام ظ

 || كننبو ىدب تيل)هيبنتلل 00 اًيعلامويهنيركب

 ظ َنْشِي) برعملاو قرشم ان يب قرش ني م2 '(نيقريتلا دعت ظ

 ةداَمْوَيْلا)
 و )مكئانرف 0 1

 0 َتنَأقَأ) ًارمويلاّنم لدزاو عن

 اونمؤدال 4 ه ندب (نيبم ل )الضيف َناَكَْسَر يمل اى ديمو

 نام ةدئازلا ام ةيطرشلان !نود ماغداهيف (اًماق)
 ى (نومِيَنُف م مع ان إذ ) ممي ذعد لبس كتي نأب (َكب

 قيمت ماندو ىلا كتابحؤ (كَيينْوا)ةرخكلا
 ع د وبس 2 حلل

 (طاصْلكَدن!) نارغ ارقلاىأ يي موا
 ل َكمْوعَِو كلان رشس نك 0 م)قديرط

 ْنَم لسا و)همحب مايَعلا نع (نولأشس َفْوَسَو) حمم
 5 (نيحرلا نود نم نلجأ اًْسُز مكب ِنماَمْ مالي |
 نيس عع نأي هرهاظ ل عَوهْلْيَف (َنوُذَم يميل يع
 مل نيباتكلا ل هأ ىأ نم ماداَرملال يو ءارسالا ليل
 لاوسلاب ىعالا نص رارملا نال نيلوّمل ا نم نمدجاو نعل ايا
 باّتكالَو هانم لوسَر تأ ل هن( شرف رشم ريرعتلا

 ل سويس ل ممسسلا

 تورو اان داتا دا. يطول
 7/7 07 717 ع

 ا 5



 عوهو

 قانا تاع

 5 زي الف 1
 1 00 درا 1

 نآرملا (ىححأ أش ءاجوح) بوقعلاب مهلجاءارلو ( هه ءاَبآَعرإ
 م ةيعرشلا ماكي الجهل رهظي (ًننيْلوْسَرَو)
 دياناَو راه اولا نآرملا (ىحنأ:م اجامل ) مسَو هيلع
 نيم لجن لع َناَرْمْلااَذَه لري ١ اولا ول افك ن 2 ا

 د نبةؤرعو كم 0-0 اينجل نما

 ا 0 ظ

 نيبلاسكب ئرَفو بنل ءايلاَو ةرجالاب هللّعلافا وارخيم|
 الَوُلَوراندلإِف (نوعمج مريخ ردخ) ةنحاىأ (ًٌةلئرْ حْرَو)'

 رام نال عج ارضكل ىلع( كلَو هم سال َنْوكي نأ
 نوكي نينا نب كشر نل نم لد (موويبل نحرلاب

 1 1916 جبلو) طلال نول عب هنوف ن1 ظ

 بر اىغلر ردد رس بسم رز مهل العج و ةّصفنع |
 بميزة

 في رنمكل!فوخالول ند اًمهز (اًقرْخْيَو َنونِكَتَي اهْيَلَع) ظ

 فلة ءايطعالركز ايرفاكناراطع رو ا

 اةفغم نار ميعنلاو رجالا فهظمتمدَعَوان نع اَين لا
 ص 5

 ا :دقازاف نينا «(كتاأ 2 ب

 000 هةدس-سلل آد

 م ا نع ١ ضرعيا ظ



 «ه+

 1| ةهتورراص عنك ل لوا دلتا مزدامخاا ايلا

 تيكدامم تم (مليكو طور عطمربعب راو اتم زون

 افطتلاواو و راكتالا ةزصو  (و1)ىلاعتويلا تانيلا بي
  |قرشَو ةنيزلا يلع نا د رك ىلا هوم

 ولعجو )زون الاب مَع هقعضل ةّيئارهظم (َنْيْْئْعغِاَصِا
 0 مييدلاةكئالتلا

 ضلا 0 باقل املك ترتد ةرحالا ف
 ادم هنئيشسك معايا انئدابف ةكالملا يأ (ظهان لَبعام

 ا بزار! سلوعلا (ٌكِيَذي ْمَْل ام اخت لاقاب

 هب باععل ا مولد هيت عَيف هيف نوب ذكي ب (َنوُصْرْيالا رحب الاهرام (ْنإ

 يوما هناريخ ةداَبعب نآرقل اى ىأ (ِْبَ نم ابنها ام 0

 ضان نابل ذو انااولاَ لير ثدذ عقب ل ا( ؤكيمدش

 3ييف اوداكرت م ( )ْن دو مهم هدانا لع ن وسام لان اق)ةلَم

 ردم نم يرق ىف كب نم السر أ ام) كل ذك (ىق)ههاريغ (ٍ

 5 ْدَحَواَن !) كمود لود لثم اوونعنتم (اَهَوفَرْتْم َلاَقَأْلا

 ٍنوعبتم (نودَمُمُم مدا لعاَتاو) ةلم مل | قعات اب

 جو امىدهأب :كَيدِجْوَلَو و) كلذ نوعبتس (أ)مهل | فز

 هين )كلف نمو تن ثنا (مْليسْرأ اماَنالْولاَ مكة ِهِيَلَع

 نمىأ(مْعِماَنْنعَْن ار مهلا فيون ىلاعت لاق (َنوزْفاَك

 نير بقاع َناكَفيكْر طن اَد)كاْبَف لشرلا نيب نكملا

 0 "اري اوِمْوَهَودنبل هارب لام ذارركدا (ى
 (ني نمسك او) ئملخ (نْرطم ىزبلا الا نو ُنْيْعَت انَم١

 | نم ةنوهنملل ديح ديحوتلاةرلك ى أ (اهّلَصَجَو) هنيدل ف دشسري.

 ميو :ةيقَع هيفا ةلكآ نيدهيس بز ىلا بها: ناهلوت

 د د ةمكلا



 عم «ع

 0 و ا كابرشف اج حل انككهأت)

 ضاعفلالهالاو ةغص (َنِيلَوَاْلا ”[تسم) تءاَي لكى قيس

 ٍتوِهلََّلَحْصْوْهّنل أسر مضمال (نْبلَو) كاذكك موه

 تاونلاىلاَوَمل مذَّرلا نود هنم فذح (َنْوَمَيل صْرآِلاَو |
 لحل زبرخلا نايتس نكت انامل الريمتلاوايو

 اوذ هتلا ىأ ماجي َلَعَجحَدَلا!ىلاعتد ار معلاو هر

 همل ات احر دّمب ىأ (يدَمِبءاَمامَسلاَ َنِمُلَدَسىَنَلاَور

 كلدك انكم 2 دلي بز انييحاياتوعت نداديافرتا ١ م

 تراقب احا كود ع انوا ايدي اسال
 نفسلا ملل مك َلَعَو اهلك فانممالا (َجاَونالاَقَلَح
 اراصتخال اعلاف ذح (ؤبكذرت ام) لب الاكساعنَدلاَو)

 و ووششلا قاثلاو بوصنس هند ىأل والا فرورجيوهو

 0 ِ : رك (وروهظ لسا اورقتنحلا

 داومتو ِهْيلَع مِدَوَنْسا دمر هين اوْركْذَت :غ)اهانعمو ام
 ظ تياقيطم نير كامو نهار ىَنْلاَن م
 دراعوعللا دعم (نوفرصنمل (َنوُيِلَْناَنَبُر كانو
 دلاولا زج لولا نال هسا تاب ةكثالملا اول اق ثْيَح 1*5
 مقتاتلئاعلا ماسلا تا تاع

 ِ الا ةزهه ىفعمب (خآ)رمكك اره نت (نيض شكلا

 اهسنفسل عتاب قلخي ام َنَحَت 1) نولومتأ ىأرّدَعْملوَملاَو
 ٍقباتلا كوم نممزاللا(َنيبلاير كيلا (ةكاتض |

 ع بّرّصامي مدح َرْشْاَد !ق)ركمملا لج نموه
 لاولاهبشِددلَو ولازال ِهّيَلا تانبلا ةّيئنباهبشهل لعج هلم

 113 تتتتبللل
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 هعضو (ةيكحن) نيث للا تادص نع (ةوع مَ ا) هسا فاَسَصام) هدا ىأ (ئيْذا ملكي ىا هيلا سرملاىلا لوسرلا جوي
 اَنْيَحْو ا) للرلاّنم كر مغ ىلا اماذجالشم ىأ (َتاَدَكَو)
 ظ (زأني) بولس نحت بنآضلاره اكو ذر دبع اي (َكْيَلا
 كيلاجولال بف فرعد (ىر دك َتْْكأّم) كيلا هيحود ىذلا
 هملاعمّق همنا ارش ى1(ثاعدلا آلَ نارقلا بالا امل
 نعمل نسم دس عاب امو أ لّملا نعل ملل قل مم ىفنلاو
 نسويعد اًبود) باّككلاوأ حورلاىأ تانكي نكن
 (طارعْلا) كيلا جّولابوعدت (ىدْؤَتَل َكْئاَواَتِداَبِعْنِم داَعَت
 هللا ىلا ال ًالاديِمعَو اًقلخّواككم (صْر الانام ِتاَوْمَّسلا | قمل ىلا ارم مالئسالا نير (يمَتسام) قدر |

 8 ن لومالا يضم
 جالا انجاس نوال كم فضلا روس
 كيلا كاع ةيانودائرو عش - #
 (بانكلاورب هدارمع معاها (مح محول نمر هايستبل)
 نمهيلا مباَمحياَمَو ىدؤيلاَق در طرهظللا (نيبلا) نكرتلا
 (1يِبَرَعمارق)بانكلا ان دجو أ (ةَنَلَعَجاَ!) ةعدرشلا
 نوئههفت (َنْؤلَفْمَس) ةكملهأ اي ل ةكمله |اي (كلعل) برخلا ةخلب
 وللاىأ بركلالصأ بايك :باتكلا قر ثيثم (7او)هيشاعما
 ب رهف بتكلإل (ضلااندنعل دي ايدل وحلا
 (َركَّدلا يلا "يكنَع) كسنع (ْبرْيعْسأ) خلا ةكحوذا
 نا) لجال نون الو نورعؤتالف اكاسما اككتما مَهْغَص)

1 

  (ناو زيك رياح امال!
 ١ ل و هيلع هللا لص هل ة

 د نص) مان( خرجت اي ناك مو
 هيل انِهَو كب كامو هارت اك 1



 د ودك نادل اك 771 بالا اوس َنِدَلاَلاَقَف)

 موصو مدعو دانلا ف اس ا

 0 ا
 و ةنجج اىلاَو اين دل ا ىف قحتا ىلا قدرط (ينيبَس نم هل اف
 ةذايملاوديجرتلاهوبيجأ (كرلاوتيوحةرتلا

 امد َدرعال)َءَم اعلا موته (دْؤَت َقأَيْنَأ لب نم)
 ايلا نونلت لسن ه ركل امو ةريال ب 3ًاازارناىأ
 اوضرغَأ نان ونزل راما (رئيكت نم“ امو ٍنُمِمْوَي)

 اعأ از (طيفح مهلعَدل انكسر [نق) ةباجالا نع ظ
 2 ملا الإ كيَلع)اَم (ْنا) مْخِم بولاغملا ىف هاون نأب

 اتسم نانا اا ذا َدااَن اور داهج اب رمالا ٌلْيَساَذَهَو

 7 قت نوار حرت) ةةصلاو ال اك ةمذ (ةَمحَر
 ( مي بأ [تَمَدَقامي)هالب ("ةئّيَس)سسجارابّتعاب ناًسنالل

 ان, لوازت لاعفإل اذككن آل ىدي الابر تعو هومّرَو ىأ
 َضْرَالاَو تاومَتلا نم هيِ)ةمعنلا مكن اسال ند
 و سبوت نا دالو الا ّنم ياي ليث 26
 كندي منيو 5 دلائاَكَي

 ا ا

 ' ىدومل َعَفَواكماَري لَو مم الكمعمْسد نأب (َياّح ِءارَو

 ا ْ 6كم يور قس نال رمزا رمالغلا هبط



 مسه 00 طنامساو دلو نوزواجتب (َتوُرْْعَي

 امانة ةاّيعلاو ديجوتلا مديل اعدام ىلا هوب احْبأ

 | ىزوس)مهل و دْيَي ىذلا (هْرُم او)اهوماَرأ (ةالّصلا

 1 (ماَسْفَدْذاَمعَو نولمعد او ديف نورّواشَسَس (مْعْيَي

 دْلاَو) فنصركز نمو هللا ةعاط ى (َنو «توتي-!غاايطعأ

 ققِتتِوأ فنص نوصل 2)مظلا (ْئَبلا ئاصآاَر
 ةقيسؤليس ارجو اع افا كولض لشمويراع نتما
 ااا ا 1 0

 ازاو مضت ل و 5 تايم هيف ضي اموره اضاذَه و ْ

 درع مَع نَش) ههادلازرخ
 ل ا هنعوخعم امو هنيب ذولا حن (طصأَو)هملاظ
 2( نيملاغلا د 0 ا ا

 نتا نكو) اتعلم تريك راظلاب يدل
 2 َكُبلواف)هايا لاظلا لظ ىأ ىذْظَدْعَب

 سائلا نظن يدل الع لِئبَسلا ارث! ): ذخاؤم (ٍقْيَيَس
 حجاعملاب (َّنَحسَحِب ِصْرَأْلاْق) ىنر تولمعي (َتووخِنبَو
 دل( كَو) لوم (2ل1َت تاكل 1

 مرعن ل )زوايلاوريصلا(كي د َنا)ز واج عّرْمَغَ)
 ١ دوووم .. اها يصمم فو
 هنباته طي دحأ ىأ (هِدْعِب نمي و ْنمُهَل اف هلالي
 تبا دمك( نبل« هللالالضا دعب

0 3 . 

 نيفثاخ نيس احا انلاىا اهيل نورت هارت

 وحفر ْط نم) انها (ٌنورظْنَي "لدا ٌسِم) نيجضاوتم

 ءانيلا نحب وأ ةّيثإ ةتبانعَو ةقَراتمرظنللا يجضأ
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 باطخ (لكئاص[امو) هربت لكلقاعلا بيل ختريمضلا
 [6ب ِدْنآْتَبَسْكاَمَه) ةذشو ةّيلب (ةَبيِصْم نم )نينمؤملا

 لامه الازثكأ نال ىديالابرّبعو بودذلا نم خيسكىا ظ
 | قهو هيلَع اي الف اهنم (ريثكْنَعوْعْعِ راهب لوازت 1

 نينزملاريغامأَو ةَّرخآلا ف 0
 :مناةرختلا مهام هفزل ين لاف مميصياف

 |هتودونتف (ضْرالا قراره هسا( 0) نيكرسمات
 (ٍراِصْم لَو نو نم )هربنع ىأ (هللا نوت ْنِي ”مكل امو)
 ر2ا3) نغسلا (راوجلا ماي نمو ) كع مباذع عن دي

 | عربا ٍنحسْتْأَسينا 57 مظعلا ىف لابحي اك العال اك

 | قحع) ىرجم ال تبون َنِئاَوَر) نبهت (َنْلَْيف
 نيؤلاوه وكت ِراَبَصلْكَب ٍتايآل كلذ قنا 4

 طعيَنئمبود ْؤأ)ءانّرلافركذيَو ةدشلا ربصيم
 ظ ار نهلهأ درمان صعب نيتريخياع ا ناكر

 ٍريِئَكْنَع ْفْعَبَو) بودزلانمنل هأ ىأ (اوُبَح
 ان تا مقرلاب (مضتق) هلضأ قري الذ

 سنو وتل اردت يش ب
 ب سهم ( صج ننام (نتؤل اجي يلا
 وأ مهي ىلوعتمّدّسم تدَس قتلا ةزئجو باذعلاّص

  ترينمؤملا باطخ (منَتوأ فر للان عام مىننلا
 ا كنان نم (مش ْنِص) مهريَعَو

 300 نم (هَساَدْسعاَمَو) لوري م (فءب عتممي|

 هرلت فطمعيدَو (َنوَلكَوَمب مب َقَعَو اؤنس ندع دوو

 ظ ا وم (َسِحاَوَمْلاَو محل اَرْب اكن وبنين نْلاَو)

 ْ | 7ايام ) كلاي ضعببلا نطنع نيدو ديلا '



 0 قاوم نيا دبع
 عطقسمانشنسا وعل اقم دوما ارح 500

 .تااصي | مكبارق يف ىلاقئارقاو ةوتنأ مل انا نك ىأ

 سلك ( فرط ْنسَو) بارق شيد دو نم نط لك ىئهل
 بذل( !) اهفيعضتب مقحم دل ذْرت) ةعاط
 ىرَمَفا َنَولْوَمَير لج (مآ) (خآ) هفعاضيف ليلتلل نوكس)
 (متيا أَي ل ةيسب (اّي نيكس هنا لع

 1 خلع دا لعربصلاب (َكيلَق َلَع) طي
 تشب( رجعل) هول اة ىذلا (لطابلاذَا 'كو) لصف دمر
 0 تالي جلعْدت ) هيبن لعل نمل (ْتا2)
 ُفْعنَو) مهنم (ودابعْنع ٌةَبْوَسلا لّبعَت ىَنَلاَوْهَو) بولقلا

 هتلاودايلاب (َنْوُلَصْعَناَم 2ئدو) مع باتملا (ِتاْدَيَّسلا نع
 لأي امملا مميبجي (ِتاَكاَضلااَولَعَو اوساني بلا يايصتساوا
 : و ذي دس بازع هيل نوف املأ هلِضف نم ٌهْليِرسَر)

 زال هيج ازا وعي هواة اطَسَب

 ككزلاَوَه ا داب روت ع

 هلوزننماوتشي (اوطَسقام دب نمر طل (ثتْيعلا لرمي
 راسو 0 طل (ةحجت تدبو)

 :ضرالاو تاولمسلاْق لحي نم و) مهكنعرومجلا ينيَجما)
 طال الع َتدَباَم (َِئاَد نم اهممررشدو قرف (َّتَمب ام)قلخ

 .. | اياد ال شلل ىنهعمجلعَوَو) مريع سيانلا نع
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 يضرم مرر دنع لم اء( ةضيلا ممَتج دول

 قحاب, نارغلا (تبادكلْأَلَر رت ىَدْلاْدَسَأ دي دَح ِتاَدَءْدْهل ى

 هكر (كيد لاو لدَعلا دا نراك واكس ك

 ةيكريغاا رت 00
 انوع ا درسا نول لا

 كب 1 ب مي هبط ٍديِجَب
 اًنياَم منمركن م (ئاَسِيْنَم ىرْرَي) منصة ماء وج
 اهر# تاكْنَم) عرم ل عبلاخلا (لينررجلا) هدارم لع ( عوضا
 ذل درَت) باَوشلاوهو امسكى أ (هَرجكْلا تزح) هلمعب
 سور كو ة ةرشعلاىلا ةنّسمحا هيف تيمدعنلاب ئَْح

 ا لاق كابو
 دامكلل (ماهت ءاكرشلاىأ اومرشر ميرطاتش يلا
 ثجلزاكتاو كرش اك(هَتا مب ْنَذَأَ 0 ام)دِساؤلا(نمّدلاَنم)
 موَكىف ءارجلاَّنأب قداّسلا ءاَصملاى 1( لضقلا يك الْوَلَو)
 10 جاع نيتمؤلا نيبو(: قتلا هناا

 5 ارق نا

اهي نأ تاَنَيَسلا نما دلاىف
 ارحل أ هو اهِلَءاو ز

2 او) هل اح التم اَيَملا مون( حمي ٌعَقاَو) هَأَو اَو)اهيلع
 0 

 هيشمل اب اههزنأ (تاَنَججأت اَصْور ىف تنام ضمنا :

4 

1 
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 هيك سْيل) بيلذتل ام اعنالاو ىبانالل ريمذلاو ةدلاوتلاا

 لاقيامل ميِمَتلاَوْهَو) هل لش وهَو) )هل لثم ال ىل اع ميال ةَدناز فاكلا نش

 ظ الو 0
 ظ هحتو (قززلا (قززلا طسنبَي) اهريعق تاببلاورطملانماههئيازخ

 ةْنإ) 0 ا
 ثل و أوه ون يصوم نيل نم كل عسسل اخ

2 

 م والو كيلا دزح 0 انْيَحْوَأ ىذلاور ع 3

 ه

 ّ 1 سو ع ودخل ولا فبل عورتا وه ظ

 | مولا ىدهَيو تيس ديجوتلالا( هيلا نإ
 ب ”اطحاىا لرتف امور ياملاو مس نبع ديا

 ا |

 ايلا موب 0 9 1 (َكِير نمت َّعَبَس ظ
 َكيِدلاَذا .قرايندلاف نيرداكلابيدعتب (مينَب ىلا
 . نيل ىراصنلاو لاو وعلا هو (مه لعدن َتاَنِكلاادِرو 1 ظ
 هي لا مقوم يجر 2 ا ملا

 ظ مس لو هكرت ([طءاذهأ ْعْيَساِلَو تزعم اذ
 ١ مي ندع هع حا شاش

 رَواَب راش ىف
1 

 هسا ظ 0 5 2 راسا موي نأ
 .|| (وّننا) (هننا) نيد ( ىف وجان بدلا وز ملا يضلل هيلا )ا
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 توَمسلا)ءايلاَوءاّلاب اكد: ريبكلا (ٌمظَعْلا لِعلاَوْعَو)
 نقوم ص) دي دشتلا و ءاتلاب دارت نانو

 ا لامن هلا ةِظَعْنِم هيِلَت تلا ٌقْؤنف ةدحاو لكقشتمت يأ
 كرمك ريل نيسمالم ىأ ( ْمتَر لوح َن وحجب هك <اللاَو)

 مايلوال نْوْسَحْلاَوُظ َهَناَنانإل ) نينم لام صلف نمل
 0 امال كانو ةةتوارت ل تدزاك حا

 بكوب ْمِمَلَع تس أ امّو) مم زاجل (مْمهبْلَعا صحم (ظيئخ
 ظ ننس عاد التلال نيلئاتمغم بولطل لضم
 كفوو نوت بيرت فتلة

 (يِذنس)س انلاماَسَو ةكمله أ ى اف ى ملا 1(
 بيرال) قى الئ هيف عمت :َفاَيَملا مون ىأ (عْيجأَم ميكامْوَي) سانلا

 رانلا (ريِعَسلاَف قدرفَو َةَيِجلاِفِر مغم ةئنرُب ديف
 وهيا يدل عا 0 201 1 ا

0 2121 0 
 0 0514 رعَو نيذلا نم (غؤس نص وي
 ميلَع نر 2011 رطل تلم طال

 هور 6 0 هم 5 عاض نم

 هببسب زك: ىاروكدلللغجباف ى (ِهّيْن) مفلح ةيعملاب



0 

 ظ مَمِاَدمعاَسلاَنلطَ امو) ىلعب ىأ (ىلاَدَ ىلعب ى أ 11 ةحسس)

 عأ(ىدنطل داعى نار ق!ٌتغجْتو» ل ولا

 . [باَذَعْ نم مْمَسيْنْمْلَو اًولَعاجاؤْر نينا َنْئَتَسْسْلَف) ةنحبا
 | انتهت اًوارو) مسقمالنيلمفلاقماللاوديدس (اِضيِطْنَع
 (هِبياجي ىو ر كسلا نع(ضّرْغا)سدحبا (ناشالا لع 0-0
 ”هتماذاؤر ةزمهلا مدع ارق فوارتخجتم هننطع ني
 نارملا ىأاك نان : [ز أ :[ةرريثك(ضمرعء اعد قرف ا
 دّحلأ الاكأ (ْنَس مب حرصك *) ىملال اا سا دع نم

 ا ا
 (فافآلا اياب خرب س) مهل ااناّيب مكس مف فوماذه

 داجمالاو تاينلاقت الا
 0 ل كام ياو
 ثعبلاب هللا ملزنملا عقحلأ) نآرعلاى 1 نيارنن يَ
 هب ىءاحج ابو ب هرمك ل عنوبفاعْيف باععلاو باسحناو

 لرسم ع للعم ) فكك لعاذ (َكيَرب نفك 2 31)
 00 ا لدتا
 ريكو ال ( مر ءاَغِل نص) كن ( ويم الاهل ارا م

 و  ةدق الع جاور ات الأ ثلا
 * مهرمكج مز اهب

 عجرالا تاب 051 ةيكم ىو روس
 ةّياآنوشحخو ثالث #*#

 0 « معاش قسع مح مِجّرل نمل شامل
 قلما قيل! ير امي الاكل ز لشم ىأ يقلل نك

 (مكتامكلم ىف (ٌربزَعْلا) ءاحيالا ل عاف شا كبف نم َنيبلا
 اكيعواولخو اكلم (ضئرأل ا قامو تاومَسْل اق اماه

 وهو



 ةلالبعلا نم د اوس اَنيِللَوُظلَه) دودو ابشماب

 8 نقوم مناد اني تمد الن نْلاَو) لهجبانم ئاقْشِو)

 | كلو /نومّهفي الف ( يع ْمِهيِلَعَوْهَو) نوعّمِْ الف نصت

 دنا تانك :
 | (بادكلا توماس نيل ميىدانياممهيإلَو

 نال ب دكا قيدصملا يفتي حان ىلا

 | .ارسباو باسحاريخأتب (َكَيَرْنِمْتَصَبَس وي الْول د
 ازمانخا ميو يندلا ىف (ْمْحْنب يتلا ةَمايمل موعي ىلا قذ الل

 مقوم (ٍبرم نم تَِسْول) اطاطاعا هيد
 لع ءاسأ صور هلع (هِسضسِل كياصْليعْنم) ةيبرلا
 , ( ديل ملعب َكْبَراَمَو) هيضن لعام اننارٌرضف ىأ
 در ميلا ) ةَز د ل اثم مظي الهلا َنا هلوتل هىذي ىأ|

 قرم وامور هر هل عيال وكن م نعال »لع

 6 عم ميعوأ م16 ن ور تازشن ةءارض و
 مدل غَسالو ين انم لن امز)هيسدالا نأكل
 نآللادل انلخ أ (َكانداَول نىك رش نأ مم اَنْي موو

 ١ باغ (َنَصَو)اكيش كلل ناب دجاش أتي ناقل ١
 اين دلاى (لْنَش نم) نودبعي (َنونعدياوساَكاَمْمْمَع

 ظ

 | نسبرهم (ضصيحت نمزنهْلا امرا ونفي أ اونو )يانصالاّى |

 ىننلاةلمجَو للا نعقلَعم نيعضوللاىفئلاو باذّجلا |
 رن ريما اع ذ ص ناسحإلا مءاْسِنإل) نيلوعطملا ةسم تّدسا

 ا 6 |هزيعو 0

 هاني [(ماَسق د ار مقال نقلل نيالا كامو

 0 نال الج و ةَدْس رض دعب نم اَنِم)ة حق هام (ةَمحَد)
 دم مح سا عدم ١



 د مصع ع سسحمو م هع <

 ا امو طرت 000 ديفااناد ِ

 0 وجاي ند 24 00 ا 0

 1 تع و مث 1)كنع هحف دي ىأ فو نمر مالا باج

1 

ق اقلاع نسل يلع ردا /
 ن

 يكس نجا ريل الو شل املا
. 0 
 ثار عّترال 0 جنا 1

 ها 0 نع |

 (دومأم ءال "هو راَّْيلاَو ٍلْيَلل ايدل نولَصي (َنوُدبَسْبل) |

 ةسباي (ةَعْساَخٍضْرَأْلاَىَرَت كن ابا اَنصَو) نولعالا
 تكرم (تَرمْها الأ الع ارت 11َذاو)امف تان |
 د اع اعايخاىدلا و )تلعو تيهح ا عشيرو)

 | قدحتو دولا نم (َنوذِجلب َسيدْلَ ام دو وس لكل عا
 ل 22 0 3 م

/ 
1 
1 

 ا

- 

 ظ يت فرد 1 0 ,
 ال ١١ أاهلْمدَو ةّيناثلا ةزههل قيمحب وحب مخمر أى م أه فحشا



 ر ملأ لمار دشلا لك دوصنم (ءارجرامملاّمتشا الا[ .

- 

١ 

 نايبطَع (اَنلالاوا اواملادباَو ةّيناثلا ةزهيلاق ين

 ةمافا ى أ بْدلازاِميل)كلذ نع ربما رمل
 ىف( ورمكَسِنْلاَلاَفَو نو ْنَدك) نآرغلا (اَني آي اون اَكأمي)
 ١ ضال او نحيا َنماَلَصَأ نيَدْلا انا اَيَر)رانلا

 0 اال لستلاوركأ ا سو 5سيلبا
 دل اتماباذعدس أ ىأ (نيِلع الرب ابْؤكيِلمانلا ىف
 بحمام بعَو ديجوتلا لع (وماقتسا ها ابر! معها انبَراَولاَ

 تأب (ْنآ) توملا دنع يك الملأ حمل لَرْنَست) مهل
 1 ابر لودر او) كعَباَمَو توملا نم واح الا
 ىلا ِةّنَحب اياو نحب اياورْسْج قل هيذ وكمل خخ نحت دلو لهأ نم

 عا ّينولا ةاَيَم' ق٠ فايل أ نم نو دعوت محن

 يح او كعم نوكي ىأ (ةَرخألا ىو ابد كاظم
 فرك ىو مارب "كلور ةنجبا اولخدت
 لي بوصتمائيهماقزر (الدُ) نوبلطم (ٌنؤعَنَتاَم
 ىأ(لْوَف نسح أ صَوو) هل اىأ(ميجرروفنع نم)ارّدقم

 اياَصَْم 2 َةْنمماالوف نسحأ دحتاال
 يتلا الو ترك ىوقتْس ايو نيل!
 ب اباةئَيّسلا (ْمَفدا) ضعت توفت ١ اتازجتحلا
 لما راّصل اب بضنعل اك( شنه ىلا ةلضنحلاب ىأ

 . |(ةوادع ةنْيبَو كنْيَب ىَنَلااًذارومعل اب ةةانالاو لحاب
 بيرّمل اَقيدَصْل اكد و دعريصتيف أ ( خخ

 ارا ربخماناكو اتيم ىذلاف كلذ تلَّمْاَدا كتّبحميف
 قلاةلصحلا قود ىأ (اهاَمَلْئامْور هيبشّسلاىنعملنرظ
 باوث (لفحو': :إلا اهاََلِئاَمَو اوُريَض َنْئَلا ّالإ) نسحتأ يه



 كا

 ملم دول اولاقَو ةّونولعياود كامب مهدولجو :ه' ٌداَصْبَأَو
 انا مينو قلتم عدلا هائل قلنا ده
 وهم دونها انو ياسوو هتلش ارا

 |( قموهلعَب ىذل اكىل أت مهلا مالكن نموه ية ؤدولجا
 مك راو دبا مك اشن

 رمد اضع مد دام قاما ردات ةبحأ تولدت
 000 تفانع 6239

 ه-

 3 هارت لت

 دمياط هوتي

 8 00 امضي نييضرلا ا .
 اًيندلارعأ نم ( مْمِدْيَأ َنْئِب اَمْمهل اون مف ) نيط اًيْشلانم

 مهلوتب ةرذيالارم أ نم عملا تاوبهنسلا عابتاق|
 : اب (ٌلْوَملاْئهْيَلَع وَحَو) باسحال و ثحب ال
 تكف 10 -( 0 0

 اسس مسيو هيلع لي ا 0 يذلا
 اوُصِصَو هوخعو طخلااباوتش ا يف اَوْعْلاَو نارا اذهل
 لاق ةدارملانع تكد 0 .ارف نصز ىف



 كاصماينلا ءايتلا انيَرَو)ةَدابعلاوةءاضلا نما نم
 ناه انظفح ىأرّدَعملا ليعنب بوّصنم اظنجق موجب

 نيرمل زبن كيور سهنلا مشلانيطالي ااا ْ
 نع ةكئراذكىأ 00---

 واسر تضوخ كن( نايبلاذه دعب ناعالا.
 عزل لش مهككش ا اءاذع ىأ عَ ومو داع تقال

 ىأ(غم > نمو مدن [ِنْبَب نم لمس رلا طلت ءاح
 ١ ذاعال او قا يساكاو مك ندري رم وم هييلَع نيليّقم

 |١ ءاَسْو' اوَلاَق هللا الا او ٌدْيْمَت ال )نأب ىأ (ْن ا)طّعف هنمز ىف
 هر لع (هي”علستلا امان اق هك الم)انيلع (لَرس الابر
 (اْؤولاَدَو يحارب ضْرَالا ناوزمكتس اننا اًمأف نوف اكأ
 تاكد حال ىأ(ةوصانِبد أ نم) بانل ب اوضوخال
 انسي ثيابي بلم: زعّصلا عل تي هدا
 ذكهملْسأَو وه مملح ىلا الاولي اور ن وأ
 0 2 نو دَح)تا ا اضاكَوَد وك

 5ك

 هين نوعا 3 قرد
 قيححساو ىدهيل أقدر ط مهل انئب
 لآ باَنّيْلا مبع 2 ليي 00

 ةقع اص مم دخأف ىدُ
2 
 و ةخوتضملا نونلإَو هايلاب لَشْخنَمْوَيركدا (ق) هللا
 ظ عقوُعَر ود ماهر الاكس د اَنْعأ) ةزمهلا خف نيشلا

9 9 5- 
 | مكه ده اهؤاجر ةدئاذ 0َماَدِإَّحَحَر نوهاشي 1



 ِمَلااوِمَعَْس اذ دِحاَو هلأ: 7 0
 هدا نع ديك ُلْنَوَو ةورمْعَتْساَو)ةعاطلاو ؟ناذللاب

 ١ (له هرْجآْل ايزو ةاكّرلا َنوْو النذل َنيكرششكملل)
 2 تاعاصلااولََو اوس َنئنلاَناَتو رف اة ديكأن
 ا عوطَصَم (ٍنونْم ع قرأ

 تابوا يهجوب اهْمْيَب فلل اح داراهل هس ةّيناثلا
 | |(ِْييَمْوَي ف ضْرألاَىلَح ىلا, َتوزرتمكتل) ىلوالا
 . ا و الن | يل َنْولَعَْعَو)نيشالاَو

 هىنأ ف الّتخال عمجو هلا ىرساموهو ملاع عمج(َنيملاَعْلا (
 دوحالو فدأتثم (َلَعحَو) ءالقعلا اًميلخد نونلاو ءايلاب
 200000 ىبتجالا لص ارلل ىزبلا ةؤز ص ىلع هفطع
 عراو دْزلاَو هامملا ةزك | ةراكج (امو» (اميو كريو ْؤف نم)تباوذ

 مماعلاو سانا بماَوف ااهنج) مق يّدَدَف) >عورْصْلاَو
 لئلا عوي ىف هحضركذ امو لعجماىأ صساتأ ةعبز ارم اب ( ق١
 ةىيرال توتساىأر دٌّصملاىلع بوصنسم م (ٌةاوَس)ا . (ًتاوَس) احب رال /

 ام ضرال قلك نع (ٌنيِلتاَسِلل) صم الو ديزيال ءاوتس
 اهتمراذع (قاسر َىِهَو اسلاك! )دَصَف (ىزوتسا ع 0
 اهون وا عطا اكتم ىدارعمىلا (يتيْلا ضْدالِلَو احل َلاَعَم)

 | (انينَس1اَنْلاَف) نيتهركم وأ نيتعذ اص ىأ ل املا عضوُم ىف 9

 اَتلزنوأ لقا لاركذإا بيلخت هيف (ٌنيِمْناَط) نيف نمي
 فايل نال حولا ناتم باعن

 نيمو فتاه مْيَس) اهرِيَص ىأ هيلا ةليآلا مجيب
 وتدوم نزيك قايم نمط ديل

 تاوليتلا لش تاب انها نئاووداوساتك لشي ل كِاَدِلَو
 ةيرمأىذلا ماىذلا هرم وامسك كف اق)ع ىو او»مايأة تسي ايأةتس ضدالا |

  مقنم



 تعا ءبايآْمِريَو َنولَمع) سلا نغّسلا(ِكْْمْلا َلَعَو 8
 بوت ماها (توزككا ثا (توزككتتا هت اح ىلع ةلادلا (مَنا تاي

 0 7 ءاحباتْكف 0
 اكأ( وأ راك ها نحيل تازعاطلا تالا

 مد ا نيت (َّنوززف املا َكِلاَنْهَرَسْحَو)
 كلذ ل ليد تدو لك ف تورس

 نأ ان لق) انني م ىلع (نولم عانت (َنوولماعاَستإ) كني د ىلك (لتعا)



 8-5 رئالف (اَتَع)اوب ا (اًولَصاْؤلاَق)ءانصال رهف هعمأ|
 رساهايا مم رابع اوركسأ (ائش لَك نِماوعْدَت كتل لَب)

 بصح هسا نودنم نو ديعت اَمَو 5! نات لاق ترضح

 || نييزكلاءالُو ءالؤه لالضالثم ىأ (َكِلدْك) اهدوفو ىأ ْحَم

 باذئلا يكل َدااَصْيأْمِهللاَعِيَو (نئرف اككلا دن اضن

 اكتاوكارغ رمال نم (قيحار خي سْرألا وحرم جان )
 3 ا) حرفلاو نوعّسوتت (َتوُحَرَْم جْنكأمق) بصبلا

 )ىو (ىوشم سب امو نب دل احح
 ا د تار نال مال ناما
 تاونلاّولىعلاوأ طرشلاىتعمدكذ ؤذ ةَدْئاَز امَوةنعدم
 تلتاًهحيف بانل نم مب (ْمهٌذِجَت ىذا صنع ت) هرج ادكؤت |
 لبق (َكْئيَفَوَتتْوَأ)كاذف ىافوذح طرشلاباّوجَو ظ
 باوجاو باذعلادمأ مذ كنف (َنوُعَحْرْن اميل آو) مهْي نعد
 نم َكِيْبَف نصدر َمْلَسُر ًاَدَعَلَو ١ طَعف فوط عملا روكذملا
 4 ىور (َكْيْلع ضْضمت م نَم مْْمَو كيل اًصَصَسف نم

 ا خا م محلا يمول صن قار ةكباذ وكعب

 ياابن أ) مخ (ٍلوُسَرِلَناكأَمَو) سانل رشا نم فال" |
 اب وعم سلا
 َقَيحاي) "مب ذكمو لشرلا نيب (ىنف)ر ا

 انللنارس او ءاصعلارهظىأ(َن ايلا 1 كلّه سبخ

 7 00 وم ب ا 5
 محلا اورقيلاةرهاظلاو انه ةضاح لبالال شيف ماهنالا

 ر لا نم (طفاَنَم انو لَو َنولك أت اهنْمَو اهتم اويَكَوَمَل
 .كنوةجاحاعنلعا 0 ف هملاوربولاولكبلاو
 ربا ف (اهئذَعَو) د البلا ىلا لاّتشال ا محَّىف (كرو ْدِض



 اًيِلقلا َنِمْوكَمَرَر و كر وص نسخ لور تن1757 رس رافت

 ل اهلا حاره نيلاعلاثَد م

 : * هس ,
0-0 0000 

 كاتو لا
 د1 طلت تا عادلا د ياعسل النالر (تاَنَيِبْلا فاجن هللا نود نص) نودبعد (َنوعْدَت
 | 2 ٌنيملاَعْلا َبَّرِل مل نا ث ءماو با رجا بر نض)ديحوتلا

 يظر نعم أ قلخب (بياَرت نم مكَفْلَح ى ىلا
 ل كب رش ظيلنع مد دَلَعْنم )خم
 : َدّسأ اول يق ضال افطأ

 تالله و تقنع كوز اهرسكو نيشللا
 ةلَج اوسلو! اوشسعتل دل مج كل ذ لغم ةخويششاك

 زارأ 012[ ضف رف تبع نط ىذزاَوف) ناو وت

 اهضْنَو نوملامضب (ناوكيف نك مل لوحي امن او) ئش راجيا
 لوقلاؤعم صَىَلا َةَراَرالا بعد جوي ىأ ناري بقتب
 نآرقلا لا تانكي نْلِداجي ِنيلاَكاَرَت ار روكذللا

 دامك اباوب دك َنْيْنَلا) نامل نع (َنٌوَرْصْي) نيك( آ)
 ثعبلاَو ديجوتلا نم انس عتلسْز ا او نآرَملا

 0 ل ذا (مهفانعاىف ل الْعَاْلا

 هريح ادتبموأ قانعالاىف نوكيذ لالغال ىلع فطع

 نوعي ىأ نوبت ةربخو أم هلجرأ ى ق ىأ فوذخت



6 

 دز تساو) م كلكم نود تنأو ح

 وهو (َىَنمْلاب كبَر يربإَسبْلصحَسَو) كب نتشيل
 802-000 َولَصلا (راكثباإل اور لاوزلا دعب نم

 دار نطل خي نارعلا للا تاب يت دج

 نأ عطو ربك (قبكالا هو طضْف)اَم ثانيها
 ةناهاي) مهرش نم (لِحَحْساَف هيخل ابي 5 اب

 فلزتورهلاوحأب ليصل امهلارقال (غ ا

 سال انكأَو) ةراالا هوة ان َةرَ 0-6

 ل َتْوِمْحَيال >ةكمرافكىأ

 ليز بن يشل لور نسله (َتاَاَصلا اذ عو

 ل عا هللا وءاللاب نوظمتل نوعا َ َدَحَياَم َكلْيِلَق )ال

 رك داما كن [بيال ينال ةعاشلا تارا تجالبلت
 نيس نوع | لاق اهب (َتوصْوَت الس اَنلاريْكا
 تيذلا َنا) هدعب ام ةنيرقب ساو دعا ىأ (مكلا

 ,احامضو ءاذلا خب (َتْولْحْدْيَس نابع ع َتوَبِحَتْسَي

 ل لَعَجَرَلا طنا )نبرعاص (َنيرخا دمك نجا مها سكملابو
 ْ «تلاراصمإلادانثما (اتع7شرانءلاقديفأو :ّنِل َلْيللا

 | ناو سانلا لع ليضه وذل هلا َن )هيف هدفر متي العذاغ
 5 ل ز) نوس وده الفهسا (َنَور هد ال سال امك

 فيكم تاه اموال لان لينا

 001 0 5 ناعما رايق هم تامل نق نون ضم

 و اا ول قالوه كذا لشمع
 (ة!سئارتلاو اراَرَق صرألا يل لَعَجىَنْلادَتا نوح



 وع

 ِتاْئيَس هلا ةاَفوف) مصب دهّتفل اى هو دعوت املك لذ لاق

 دوو (َتْوعْرَم لآي)لزن (قاَحو) لشلا نب (اوركَت 3
 رو (هيلع َنوضَرْعُي ئاذلا) م قرغلا (تاَدَعْلا وس هحم | ٠

 (ةءاتل موه موتو امم و اطعانص (اًّيشَعَوأ وأو ا ١

 كنج بانعا ل

 نوروز 0 اًنَع) نوما تو
 ا لخراف ا : لق 0 0

 0ع ا

 (قباول از تارهاظلات اذ
 اكل عفشنأل انا نأ (1ؤع ذاق

 مالعنا الضو الاى ف ذَا ىلاعت لاق
 اوي اند ءايمل اوت رندا رسل
 لشرلل نو دَهسَي ةكلالملا هو دهياش عمج (اهشل امي
 اتلاوءايلاب عمي الَمْوَي) بيذكلابرافكلا ءوغالتلاب
 (ةَنْمَلاوْهلَو)اورذّنع اول ممر ذع(ممَر ِْعَم نيماَظلا)
 ةلشىأءرْخآلا (ِراّرلا وُسمْدهْلَو)ةَحَّرلا نم دعْيلائأ
 0 او ةاروتلا(ىد اوس وماتت (َنَّوَل َو)اهعاذع

 (بتماتكلا) ىّسوم حب ن ِِص ( َليِئياَرْسإ نات اًءثدؤآى)
 ةركذت (باَّبل الا لو ال ىرز ٍذو) ايداع (ىّد) ءاروتلا

 بايلوأ صن قا ِهلاَدَعَو نا دياي (زيصاف) لوّمعلا باهصال

- 



 لثم ىأ (َكِل'ةكأونم (نيِنَلاَدنِيَو هلا انْعاَمْعَم)' تب اربخ
 ًِ بق كلغ لالضلاب سال مخي عظمت امهلالضا

 ل 1 باملاريككَىَمَو منودو بلد نيون باَيِح

 بككرلا عيمجناللاوومل نيت لاك ىكملاب د

 يك تاس [تايسألا" اذ (قمل)ايلاع

 0 ا َ 0

 ظ د 0 00 0 0

اتخ (بابت ىنالا َتْوَعْرِم ذك 0 |
 ىيلا0اةار

20 

1 سر 0 06
 ىَرْجالَم هِيَ 

 الواو نوم وهو وارد نماباصْرمَس راهم
 0 06 7 ةنحجأ تون 0

- 

 ا 0 0 دكدابلا كح 00



 ذوو رزعو داع وموت ا رع

 ءارجلسم ىأ هلْيَف لثص نم لدّب لم (هِدْب م دج نم نم َْدْلاَك

 - / و 4 1

 0 هيف 0 اروي ىأ انّءاش ا
 ا اهلهالةَراتْسل ابو اهلهال ةَداَعسلاب ادن اكس كمل! رقرانلا

 2 تداوم نع الل ا عَن ول دة كة رعت

 كوز م2 هيوم
 يلا رده بوتعمي نبن سوي نب مهازبانبنسوبوأ
 !ذا قحبب كام َكَسْومْلْز اف)َت اهانلات انعللاب

 دعب نم هدا تعب ْنَل) ناهربر يعن (:ْلَد َكَلَه
 لثم ىأ كِل َذك) ِعرْيَغَو فسوُيرب سن واكاولزت نلكف ىأ
 يس قرر كلرشسم تورش و نسال لويت) ما العا
 2 ايكىف نول ِداجحب َنْيَدْلا) تانّتيلاب تدهش ايف كاش
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 .[لضم اضف اوعن شيول ىأ عفش هيل نأمهمجذ لعاب
 رج سلا راع تاما ءاكحتر

 لاو قحاب دي هن ةاو)بولكلا (زوُدّصلإَوخاَمَو)
 ب صر ءاَتلاَو الاب ةكّمرانكى أ تو دبحَي (َنوُنَعْدَي
 هلل اكن نزدوكن يكد نب توضْمَبالامانْضالا و ا
 موا مهلااءأ .ليعل ةميثارمإل ييتكاو فعلا نار
 نماوداك نينا هّبِياَع َناكَفْيَكأ اوِرْظْنَيف ضْرَأل ىناوريست

 اراَضاَوَه ل كس ارقى 0

 اَنلِسْرَآْدَمَلَو باَدِعْلا ذي بَس نيو اة حز < م 2 ا 0 ظ
 وع: ىلإ )ررهاظ نتي ن اعرب ( نيم ِناَمْل وانسي آب سوم
 ِ ا ءاجاَم باَدَكَ ع كك اك ناعت

 1 ير ايو كر قؤعدف لاَقَو) كله (ٍلالَص
 داخأ تا ممر و ياا
 َرِهْطِي ْنَأَو)نوعبتشف ى ايا مكدابع نع(: كسي دل دب تأ
 ىرحا ىفووأ ةءارف ىف 3و رَعَو لش نم ني ناضل نجلا
 00 مو ءاهلاو ايلا َحَمِب

 ده 1 زتزف لاما لانو باجمد
 هي وتي) نالىأ (ْنآَدلَْر َنْولْنْس أ امامك هنم زيا

 مص سس سل بس سس سو

 مكر نم) تارهاظلا تارججملاب َتاْنِيِبْلا يبل كءاجْدَقَف أقل قةئاَقر

 ناو



 وحَرلاَو ةدانلا ني (جوُرَخْلال هف) ثعبلاب ارضك

 5 1 3)ال م<اوجو قيرط (لْيبَس نماانْبَر عيطملايندلا
 ايدلو ابك أ هنأ فو يراسل

 7 1 لرتللا دمج الا عنك
 بذي نم الا )ظبي (ْ كلَ راما

 ا ها 3

 يق ا جز ىلا تقال فوخي 9

 ضرالاو ءامّسالهأ التل ةّماّقلا اموي ساشا ءايلا ف نهب

 يرو نو فرو اظلاودويعلاودباعلاو

 مولا 1 - سيف ا هر رولا هل
 ١ يد قيادات سراسيش
 ةقْرالام امون: 2-0-2

 عنِترن ولما )برق ليجلا فز أ نم ِ:ماَيَملاموي
 نمل احاغنيئلتم (ٌنْيظ ار جا )دنع ا وح
 . اهءاّصم اةلس عم نونلاو ءايلاب عمجاب تلم بولقلا

 . ءوهنمال ([ءاطْيب عْيِفساِلَو سال و) بح (ميمج نمي ام

 نانو تاعتياشنيانل اف الض اذهل عينش الذ ف ضل



 مد

 نيثايحا

 داعك(ُباَرْخَآْلاَو جود زكر -ةكارانلا مَبماَع

 تح اههيل ونوس لك ترعَو ميدطب نما صريزعو دونم
 : || وما,بااولي زي (اويطح جدل لامايلاباؤل دايو هولي

 وه ىارهل (باكِعَناَيَتنكَد) باقعلاب مت َحأَ
 تماألمالىأ (َكَيَر 225 تَقَح لل نكق) هعّفوم عفاو 0

 نم لدب (رانلا باعحأ غااوؤن

 0-0 هلوحْنمَو)ارَدبم دتبم (ٌسرعُل !ٌنؤلمْحي َنِ ندا
 7 نيبال هر لا وكم هل

 7 «نونِمؤوُل َو) هلوجيو هلا نايس نول ومي ىأ

 (اوُنَم اَنْيذَل َنوُرَعْغَتْسيَتَو) هتينا لحْوِب َنَوه دّصِد ىأ
 تا اِعَوَةَمخَر وي لكَتْفِسَواَمَبَر) َنولوَعَي
 نم (اوبات نيل ضع اذ) ئتبلكك ماعو ئن لكك تمجر
 َباَذَعْمهف َو)مالسالا نيد (ٌكْيَيساونعَساَو ةكرشلا

 || قِلارْرَماَما (نَذَع ِتاَنَجْمْهَلْخ د اَواَنَت ر)رانل (مّيَحح

 00 م تصدع
 ا باير زورخهجاَو 9 اف ا

 ىأ(ت تاتَسلا طِهَوَو) هعنص ف (ْمكَح رجلا
 دّعف) ةَمايِفلاموَي (ِكْئَمْوَي ُتاْئْيَسلاَقَي ْنَم َو) اًباذع
 رانيوزمك نس نْلاَنا ٌعِظَملاَرْوَملاَوْه كِلَذَو ةّنمحر ا

 ض يت ا نوحم و كالا لجن نم
 وعز :

3 

 هذ [:كَيقم نم مك () مايا عنا تْيَل)رانلا
 قبض تبل كر تف نام. الار اين دلاىف
 تاومأ اعطمم را اعلا نينا انَنْيَيْحاَو) نيس اَما
 نسون ذب اَمفَر 00 اوما اويجلأف

 نك



 هزاحب دا َقَحاَرَمُز نَا ىلإ) تطلب (مَمَراْؤَسَت !َنيِدَلأ
 | َلاَدَو)دقٍريدقتي لال هيدراولا (ئاونأ تح
 مافم (نيبلا امرا ناكل اح (:جْيط* لَم مالم مسرحا

 فو مهفوسو اًمولخدىأر دق َلَقْم ازا باَوِجو امو دولا
 باوبأم ةورامكلا قوس مهل را

 لزتن اَوَبَس) هتحباضرأ ىأ (ٌضرالااثَرَو أور ةنججاب
 | لع نام ايد راتخيال اهلكابمال اشم ثْيَح > ةدحبانم)
 ةّلكثالملاىَرَت ق) هنا (نيلمالارج م ميد ناَكَم

 اوتس)هنم بن اجيك نص (شيوَعْلا ل ل
 ”ولوتنىأ دعا نيبس ألم (ْمنَر لوحب) نيواحربمض نم لاح
 تداالذلا عيمجنيت . (منب طف و)ه لجو هلل ناس
 ا او ةزجا نوم ملا لخ ديف لدّئلاىأ نِيحاب)

 ةيرفلاراّرقتْسا مح مَنيلاَحْلا تر ِهّنِب دو ليِفَور دانا
 3 ةكبال للا نم لاب

 53 رار هوي نول اهب ىذلاالا ةيكمرفاغ ةروس
 هب هرارمب مع أ هسا (مح محّرل نحمل امش امشل)

 (يزمْلا) هربخ (شأ ٌنص)ا دّئبم نارّملا (بانكحلا لِئْرْنَت)
 نيبمؤمل (بن َدلاريفاع) هقلخب (ِلَعْلا) هكلم ف ْ

 نيرماكلل (باَنِهْلاٍدْدَس سرد دضموهل (ٍبؤشلاٍل باكو
 دوصوَمَوهَو عساولاماعزالاىأ (ِلْوطْلا ىذ) هد نشم ىأ

 امم قدسللا فاصاف تا ظ
 عجرتملا (ريصملا ِهْيَلاَوُظال هلال ةريخجالاكتدرعتلل
 لهأزم (اوُزَمْكَن ينل ّلا) نرقلا لاَ راي ايل داعم



 كرش نزل) هادو نثل) ههاو (كِلبَف نم نيذل اىلابو كيل! جوا
 امس (هناتنبساخأ نع نسؤكَتلَو كَم نطل ارد داب

 سوي < 7”

 اةودظعاوأ هتفرعم يح ءوفرغات اوي
 الا اة ضرار ريغ هباوكرثسأ نيجي همظع قحأ
 دس ا َّ ئأ

-< 
 8م هدة كت نع لاَعَت .

 .قنالزلا عيمجى أ (ماَذاك ىَرحآ فَ مش) اهو ' تيانلولاوروح ان (نا هامل ْرَالاَِ نم تاَومتلاف 0
 تقرع .5)م(لحفيام نورظتني (نو (َنوُررظْنَي م ور تولا

 نجلاء حف باسل لاعالا باك( باك ١ عضو اًصْعلالصْمل نجت نيح بيق ررؤني) تائاضصأ (ْضْرْدْلا
 نو دَهْسَي هَسَماَو لَو هيلع هللا صريح ىأ(ةاًدهَشلاَو
 معو لدا (قبحاب تمنت ضف و) خالل اب ىشرلا
  هدازجى أ (تلعام يم كثيف و ورايشس (َنْوْلْظْسال
 0 36 : رعد

 لاوواَذ ا ب رج دل ماع 9 1 لا 5-9-7



- 

 ملاوهإ)

 ١ 5 زرت 6 يحل اوثعرراوراودوتن ل نا هعنس
 ع نوب اذحلا اين لف ني نآرصلاوه

 قرح د لوم نآ) ليف اور دا ةضوف ا ل
 | ا .ًرفام َلَع) ىمارن ىأ قرشح هلصأ
 (داتلا نمل تْنمك) إو ىأ ةليّصنلانم ةنضخم (ْنارو)هتعاطا
 از ماطلا ادهن لو انكر نيد

 | نيحلومنؤ 1) باذلا (َنيِعْمْلل َنيَقْحْلل نم تكل) تيدَته ان

 سد َنوكاف) ني وك اف)اّين دل ىلا ةعجت (ه ركىَنآوَأ باََعْلا ىَرت

 كتءاجنو لبر ِهَلاَلَّسَف نم هل لاّميْد نينمولا (َنيْنِيْحلا
 نيك ايوب 2353) ةئادمملا ببسوهو نآرقلا (يأ
 الا َمْوَيَو نرهاكلاّنِم تكور بم ناميالا نع تربك
 هيلادلولاق كيرشلا ةّيسنب نا عاَوب دك نيد اىَرت

 كى وأم (ىَرونَس هج سيل ووسط ميله جاو )
 ا دلرشلا (اوَمَأ َنيِنْلا) ةيجنم (طناَيخل وز لين املا نع
 وهو يم لك قلاحلا َنْودَرْحي مالو وسلا غم 257 هنا ولعجي نب ةنحجانم نوف ناكمب ىأ ( ممر انعجي)

 يال 0 طيكو (وس لكل

 "نر اوت ارخ عجاذم ى (ٍضْرَأِلاَو تاَونمَت لا

 لفل و1) نآرقلا يا َتاَاومكَنئداَوزاهريعَو
 ا اومن! نسزلا هسا "و هل ومب لصتم (ّنو رس ل ,

 00 2ك 07

 ك1 ْكِفَو 7 رافد نيتوتبو نس نوايا

 ىف 2-000
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 ظ | رام ل يدابالادحا عفشماالف اب صن 0 12
 ةدْحَو تاركا 3 او َنوُعَجْر هيام ٍضْرَآَلاَو تاتا

 َنْيلابْوْلَو) تِضْبَصْناَو ترفن تز مس رممشانود ىأ
 ا ماسالا ىأ (نوُد ْنِم َنْيَّلاَر كلا دا َداَوةَرآلاِ تونمْوْن أل

 تاور هلأ ايىنعمب (متْدهفاِلَ َنوُوْتْب و 151
 امي باع اس ةَداَيَتلاَو ْيعْلاَاَع) اسهعدبم (َضْرَاْلاَو

 (َنْوْسِلَسيِدِيِذ اود اء كداب َنْذَب 0
 َنيِدْدِلَّنأ ولو قحأَنم ِهْيِفاومل تلا ل. دها نيبلارهأ نم
 هوس نم باو َنَدَدال ةىم ْءَلْتِمَواَع مح ضدْالا أَم 5

 اونؤكك لامها يمهد

 كل

 0 2 ملهل) رهظ بو َوَماَيَاَمْوَباَدَحْل

 قا واوبس 1 ا اهلا َدَبَو) نوظيي (َنوُب 2
 الما 0 ار تلم

0 

 اماّعنأ مَن 6 انطخع أ انيطعأ (ةاَنل وحان رض) سمج

 0 1 هددا نم ( منيع ةثييوااعإ 0

 راها رك فولو دبكلامقتسب ةئلب [هضي ةلوخلاعا
 يهيم نيني اهلاَدذ لَو ناككماو جاردتشالي وحلا نأ
 دام مَع يلع [ف)اع نيصاّرلاهموفَو َنوراوك متالانم
 | نذل اور ؤاّرج ىأ (اوَسْكَأَم تاس ماض أو توُبِسكَ
 (نيرهمب ماو 0 وا ِّ بواب امير

 مها دك ن اولم مم انباذ ذع نيس

 0 (َقَر داني هدا نابي
 7 وَمِلَت اي" تاَياَلَك اب ىف تا)التبا اسي نم هقّيضِيب فو

 رح روق اوطرْسأَنيَْلاىِدايِعاَي لَف)هب (َنؤنماود
 وسأي اهتطب ئه اههَو 200 وطن

 رن مودل اوضحت َناشاَدَ



 مرمر مج . جحد صعسع د :

 كتوموب لب ىنلاىأ نبع ياكم سلا )نسحاو
 د هْنَسْعَن نآ) مانّصالا ىأ (ٍنووُد نم ني ايدل باطاحا

 ب10 ادب نعود نا تالي سَ :
 1 عاما ىز) هرعأ لع بلاع ( يرعب 7 يذم

 ِضْرَأْلاَو تاَومَتلاَقَلَحْسْمهَمْلاَ تر مش مال نْ و ينيب
 ما نود نم) نو دبعد (َنوع ْدَئاَممَْر هلْ 0 يل
 ال قرط تاعنياك نه له ريصم ما نارا ن ا) مانضالاع
 َيءاَرَف قّوال (َيَخَرَت كيم َّنهْلَهةَجَري ذا َنأوَأ)
 قنبر نوط ركل لك نا تانج كا تر اميين ةفانصالاب

 باعوا مكل اح (5كين اكمل اول اعز زاب لك) توتال

 ابا دوم

 0 كام 358 َلِضِياَعاَق اق 0 هؤأدنه
 انوي وو نيج اقوي ا
 تكفر 0 مر عا لا

 ىأ يكس لجأ ىلا ىرخمالاٌلسْرْنَو تْوَللأ اهتَلَعصَم
 ظ 9 م وراح

 !تالالر قت اي الرروكرملا كلذ نار سكملا فالحب
 عراد ا كلذ ىلعر هاملان ا نومئيت (نوئر 5

 ص دبا ةاوركتس ا
 ميس (لقزوهجزب دادنع (ةاعقس) ةهاوانضالا ىأمَّسانوُد
 3-5 م ايس نؤكام.ألا اوناكْؤلو»نوسمسل لإ

 نشل ل)الاش : اةزيعالو م ودبعد مك (َنٌولَصْميالَو)
 اك غذا

 0 ١ يسوم دعس نيس يي سم نجس | 00000 ديبي 6 يي



 58 ملهم راومملايبرطغال ةهجني عنج

 0 ذ) ٍعيْغَو لِسصلاَو يلم نم ناَوهلاَو لذل(ق ا(ئرحل'
 انتي نوب ذكملاى ود اولية لا كاكا 0

 1 ادت نساك نلمح ارم نيل وراوب كان ااذ
 م ةرطع) نوع (تورك ذل يمل انمار دزملا
 فالتخلو سبل ىأ (جَوِعئىَدَريَع) يوصى ذيع) ةَركؤم لاح يب رم 7
 الكر دولار ترسل قا بر صارنكلا ننس خا ْوَمَس ْمودَمْل)

 نوعزانّتم (َنوُسِكاْتَسْم ءاَكَرش ِهْيْض)الْثم نم لدبت (الخر
 ٍناوبْسَت لَه لْجَرِلصلا الإ ًالِكَرَور مهم الخا ةئيس |

 ظ ناذدجاّول ديّملاَو عاج دبعلا ىوتشسي ال ىأزييتع (ًالم
 000000 م لد 5ك نم لك هم يلظ ازال وبالا|
 ١ | لكس نانلاو كرثملل لم اَهَو مغِم همدخي نفي
 امال ةكم لذعأ ىلا (:ْك(لَي) هدحو وَ َحما )دحومل
 ىبلل باخ نوكرلبذ با بازولاَنِمهيلاو وريصمام
 َنَودوِعَو تومس (َنْوسْيَم مَ هدم مار تنيم) لس ِهيلَءهها لص
 0 ا :وما وال تا تل تولي تايشالف
 اًيَمئاَمْوَي) لظلم نم مييب امم سانلا اما (مكأ 7
 يك نمط !!دحأ الىأ (نرف كونت 5ك
 نامل (فْدِصلاب 'بْرِكو١ هيلادل و لاو كيرلا هيشسب شا

 022 2 يي --

 قش نر وأم (ىونس َحَهحف سلا ءاَجْد!)
 - ضو مو هيلع هما لص تبل وه (قذصلايناَب عدلا
 روعممل :م كن وار نيبلا حمي ىذلاو نونمؤولا مه (وب

  0-00 0ضع 0000 ١

0 



 | ىلا ةراك الل ةزمقلاةرمضلام ترم املي

 او ١َنيْنْلانِكَل)رانلا ضمه ٍدْعْنَسْف هتباكو لتر دّمس الا

 يبت دز اه زم ني ةوزخ ذك ءوعاطأ ناب( ظ
 .ةْيناقونلا فرزعلا تح نمىأ اال انت نم ىربحب ْ

 حمار ذهل هلعذب بوصنت تا 0س فيي ْ

 ا ءداتلا ملزم اهَناَن تا نتا 5

 ّخ ويت ال م مين تا ماشا تدع 0

 ةضلدعب ئاَرَيَف) سبي ( طبي ةعاداَوَ ايس اَعْرَز هب
 ق2 و ت0 ا لمي امك
 م ا لا (بابل الا لو ال ريكدت
 كنهاف (مالْماِل ةَردِصْدَمل حَرَسْنرَف المر دَوَو لاَعَت هدا

 43: معي خ 2
 د جل بقال

 نححأ ُلّرسهَ تا)نيب نينلاض كلوا
 ظ ا تع أ (ياَقتْس)ان رف ىأ نسحسأ نم لدن 00125 تي دا

 دعوا يف (فاَكَس د داتا

2 
 ع /ُ 1 (ىل١ 3

0 
3 3 2 

 ' ملل لاح 0 0 1 ظ 5
 نم نك هدنع لاكي ةلوتم رانا قلي نأ دش أ (جَمايِْلا مود باّدَعلا ءوْس ههْحوِب) قلي (َقج ب ند ادراه نال
 اوفو ذا 7 ةكتداتكو نيس زمور ةنجبالوخدب هيما

 ملت نم نسل اتتزكهاازت ل (نرشل
 فيحرم بارما اه نان باذهلا اناّتاف مهلشر



 6م

 ياعم لةزفلاو
 ا

 و لب ىعمب مف نم مأةا اقف

 ىوتشي الاه نايوتنيالىأ (َنْوُلْطَيالَنْيدَاَو َنْوَبْحَي ظ
 كيسا بابل الاؤل وار ظعتبب نك ديما لها و ماعلا
 هراذع ىأ 5تزاومن اوس (نيزل'ىد معاي ل :إو) لومعل
 ةتصدعاطلاب يناثلا هزه ناونَسْخَ 20

 راوكلا نيت نم ,ءاهيلااورجاهو حسو هللا رص نور ةنجماه
 اًموةعاطلا 2 (َنوؤباَضلاٌَقَوْتاما أت 0

 0 1 م 2 را
2-2-3-7 

 دعم (نيهوشملا لو اءزوثأ)

 | هدأ ل ات ب نفل
 ا ل دك 0

 ' نم حذشاماو ذيع ان) كرنسلا نم ” (يِدْاَلاًِيْحم النعأ

 ادهتنودرعيالم أب ناذيا ورمل ديد هيف رمغ (هيوذ

 مولهاو خشن اوسخ نينا نيِساَحلأ نالت ىلاعت هلا
 د لا سايل هيل مايملامْوي
 ومنك دال الاونم اول نحب مهل ةنئملاروحلا ىلا

 رب املا ص قابط لطهي ْنِص ميلا يبل (ن (نضِيللا ظ

 0 0 ل

 نا 506

 بامصأ (بايث ًاللااولوأ : كفلوأو هلام ا يدل 1 ا

 مج أالمأل ىأ (باَنَعلآكِيلََقَحْيَفآ)لومعلا
 طرشلاب باو (داّلأ ىف نم) مرح دق 04 ت21 الا

 ميكو



 ن8

 هلخدي نانا ازور دز وم يرمي لخدي
 اكاذو م ةلكَرَملاَو سستلاَرْثحَو ديزي (لئبألالع)
 0 وم |رلعبلاغلا ْيئْرعْلاَوْظالا) أ) ةمايعلاموتيل ( ّمَسُم لجتل)

 ني نم كَل ثيل ال (ناَعَعْلا)نادعأ نمرتنملا هرمأ |
 0 َلَرْناو) 0 ا 00 مداعأ ودعا
 (عوزأ ةيِناَم)ْرَعللَو نأضلا نعل او لبالا ( ماسالا نع

 01 مقلاة نا 6قاؤرل تايون
 مم اَملَع حافطم ىأ (قْلَخِدْحِبَنماَمْلَحآمكياَبما [نوطب

 2 م

 1 00 ا وسو هلا 2
 ردو 1 او) سعد (ذزتال و ”ملرركشلاىأ ْمودَو عاَبْسا

 يكتم 3 2 2

 ركض ع قطو« نانا اًدايَو
 هاطعأ ةَيْغِن الَوَحل دارت ِهيل!)اعجاَر 00
 وهو از هنلا) عرضت ىلعذي نانا كرت ع
 ركب ل مالسإلا نيد يزن ساه هو ب خيب( لضتسل) ءاكرشس داَرْر أ ِهَني مَعِبَحَو) نم عضروم ىف |رف هدنا
 فيضخمي (نم رانا باح (نِمَكَّنا) كحل ةّتمب (ًالْئَِ
 ”اع(لنيللا انا) تاَءاظلا فش اضوب مناف (ٌسياَوه) يملا

 اان تانيا (ٌةَرْخالاذْذْحَي) ةالّصلاف (امن اقوا
 ( "يجو أرمكلاب صاعّوه نكبر (ّبر) هْنَح (ةمجنار اوُحْرَتَو)



 قحاد ليذو ينم قي او ىأريحت فوزحمأ آدتبع مأ لع

 كتيسزذب (كْنِم ميج َنألْمَألل مصلا باوجَو ىمسع
 ركل انساب لك نيبتجا) سانلا ا ىأ (منم كح ْنَ هر و

 نيكل نعناع و) ل عج (خأ نص) ةلاترلا ْعيِلَسَلَع ىَْيِلَع
 نآرملا ام ىأ لهن إ) ىسنن ايات نم نآرتلانيلّومَسملا
 ةكفالملا نود ترحل و سنالا (َنيلاَمْلل) ةظع (هركو 9

 يد دب هق دصرّبخ (هأَبت) ةكمراذكأي يس

 1 1 ا و فرع حم معو ةماعلا امود ىأ

 مينضأ ل عاو اوهرس |نيذلاك دايعات لقال ةيكمرعز لاو

 قي نوعبسو سمو ةيندف ةيآلا
 هير آرقلا (ِباّنكْلا لُيزْمن ردي منح نه

 «متصو مك 0
 لزنأب قلتم مق اب اّكل) ليع اَي (َكْيَل !اَسْلَرس اا 1)
 لأ هلانح ومى دلرشلانم قبولا اصِْخ هلاٍديعاَم)

 ا للاو) هريع هقحشصال' عضل انعأ ندا هَ
 تع دين امراول و ةكترافكيمر مايو ماضالا نول
 هارت قمعي دم قرم ينكرون ن9

 ( تونِلَتْي ِهيِف :مهاميج) نيرشملا نيو ب“ دم هلأ
 راتنا ننماكلاَو ةنجا نينمؤلا لخديف نيدلإ امعانم
 دامك هبلادل ولا ةَبْسد#و يي ا(
 دشحنااولاق 3 0دلَوَذَحُي ْناَكْباَداَر ِ ال هسارينع تداعب
 قال ر ذقأو تاكرأع 2 قاف ادل قوضرلا
 هنلا نا ميسلاو اق نيزعو هلل تانتةكللان اولاو نَم

 (ناَهَعْلا أ! ريا ولا دنا وه اًوهردلؤلا نع هلال 0 ا

 ب نعناع ني 0 اًولَحرهقلحإ



 اعل ”الاعد نجم اتا ا
 ظ دآز ةكئالملاىأ (قخألا الملاب ِْلِعْنِم ل َتاكامهلوعوهَو

 | . ف لعاب ناولاعت هماىلات ندح مدآ ناش (َنوُنبصَسْحَي
 ا اال ْ

21-17 

 مكب يي
 ذوفنب ناننالا هب ىنحي نيطل منج حور لاو مآل في هاليدرشم '

 هكيالل اربع دجش) ءانحمالاب ةّيعروجس (َنيٍدحاَسْدَل وعنده :

 ع اوبأوه سيب االا)ناذيكأت هيذ نوع تامه
 اردد نيرا نيا وريكَتَسا) ةكع الل نيب ناك ظ
 اقوي لحب فيطتَت نأ َكَعَص امين اي لاَق) ىلا هللا

 ||ىوت قولخم لكناف مدل يرث دخت هل
 | جوف ماهمتشلا رويل نعن لا (َ َتزمكَسأ) هقلخ ملا

 كوكا دولا تربكذ ىنزيكملا (نلََلاَنم ك0 5
 | ِنْطْنمَْنْملَحَمدِإَ 00 ةنم ضخ 0مم

 َكناف) تاونمتلانمليَعَو ةنجبانم ىأ (امِْم خْرْخاَف لاق
 دارا عني ةلامؤت ناقل كلن دورطم 6 5-7
 ا تدعم ز نورا 1

 تنوع تارو00 نسال 1
 .لكعلاب هبصتض ىاثلا بصر لالا عفر

 تعلو رةروكدلل لغقلاب لس لّوإلا بصق كدب
 هعفرَو مقل فرَحعزن لعَلْيِصَو قا قحأ ىأر دبطملاا

0 



 00 ل
 0 ىأّنإل ناثرّيخوأ هدأ ةدر نمل اح ةلبجار عافتناى اياننا

 اهدأتسم (َنيع الل ن إ ناَو)نينمؤلل روكدملا اَدَمِرحادوأ اباد

 شارملا ناهس ثبَع)انولخدي اَهنْولْضَعهجاَمَرَسَل)
 ءامىأ قمري 0 بالا لذ

 0 عك ةوررانلال 3

 | عاّوض أ نموا ادع ع1 انصأ (ٌحاَوُر()قاسخل او ميما نم

 عج نه) معاش أ, رانل |موخد ٌدنعوهل ٌدنعمهل لاوي و ةنملتحم
 2 0 دوس والا لكةقزوحاو 0
 : :مغ1) مولَع ةعسال ىأ كرت
 000 :نرسكلاأ ين مكابي مال عْسأ لبر

 اراَرَع ورق اَذَهانل مَلَق اَهاََلمَّدَف نماني راضي لولاًمادانلا مكلوانلا

 ا يدا دما دع موا تن
 انك ىلاهرنكذ نيا مب ير ' مان راسا
 تغاز زم نودوقنسأ ىأبتنلاهيِلاَواينلاف ممتن

 نير .رقنرعو مرنم اصلا تلاعب
 اطط [خ) ,عوفو جاو وح كلر تان اَشَسَو تيَمعَو

 نون ان ةكمرا وكل ياي (لق)م دقت اك(باتلا لع
 يب هت املا اول ذم لوكا نم امور دانلاب فوم
 رشم | لت بلاغلا ٌئرَعلا ملا ابيب امو صْرَألاَو تاون

 قتوزل ةلط لا يور مه ل ال يالا ْناَمَمْلا ا



 عامه

 ينك هلي و لاعت هحماب د اندم نياهلكءايشالا
 قتفنانو)ليتبو ءام ني تعبنض برضف ضرألا | (كايجييي
 ترْسَو لّستن اذ هنم برشد ُباَرْسَو ءرابرب لستم
 لهآ ةلانبعَ وو) هرهالخرو هنطارب ناك ار لك نَع بهذ
 هّفزروود 'اللوأ نم تامنم هل هلا امحأ ىأ (ْمهَعَمْوْهْلْنسَو

 ظ (بابلآلا ل والا هع اع (ىركوَو ام ةمعن عَ ةَحن) هلم
 شيشحنم ةمزحوه (انعِضَةلدَيديْدَُو) )لولا باريصال
 اهبيرضيل فلق ناكو كتحؤز (هب ثرضاو) ناصف وأ
 اهبرض كلر (ْتَنحَع ال و )امو هيلع اهئ اطبال يرض ثأم
 ةدحاو رطب ا مرما تدق امدخلا

 0 ماو: 0 قنا 3

 هروب ا ك0 ل لاف

 0 يم (ةصناج -

5 , 0 
 هيلا ليك توب ى تاتش لاجل ا3)

 هريخ عمج (رايْخَدْلَسِم) مهلك ى أ (لكو) لسلام
 يما يي ءانشلاب مهل تكد اَنَه)
 م ع حرم ( بأ شب )

 ريب“ تم)اهنم (تاونالا مهل ةَحمَمْم) بام نشحن إي ْ
 شو و ريبك هه اعب اهب نوع ْذي) كارل ىلع بَ
 نهار | نيعلا تاساَحْمِيَرعلا صام هدو



 امجام ترتتشا ىأ (باججابا سمئل اعأ (تَراَوََقَح
 اًهودّرف ةضورعلا انام لع اعوذ ةرداضتالا نع
 ظ ([فيانعألا و قاس عمج «قوتتسل ب) فيتسلاب (اًنمَقِطْطف)
 : ا رمت اهلججر أ عطف اهحبذ ىا
 يسمو وحق اه محلب قدصتو ٌهالَّصلا نعابب
 ْ ١ (َناَلْس انف َملَو»ءاس فيكهرمأب ىرخج رباه و
 ' مضلاديعت تناكو اهاَهه ةأرمابهجقزتل كلو هكلم باس

 ةراراذنع ةّرممعزنو هرب اخيذ هكام ناكو هل عربغ نم هراد ىف
 اهءاج َتَداَعلِت ةنئمالاب ةاّسملاّأرما نع هكضوَ ءالؤما

 اًنَسَج ميك لع انِنَمَل آو)انم هلخلأو نامل ةروصيف ىنح

 نوكتو نا إ © ىميركل بس لج رع و أر خجَوهَو يحج كاذّوه

 0 هارف «يشيهريعو نامل ربل ةريغ ربا هيلع
 ىلانامل عج حبا أ مش هوركتأف ناهلشان أسانلل لاو

 يد حو سيل اننا ىلال صو نأب ايأدعب هكلم

 ههنا ىوتس ىأ هدلدحب نم يدوخ ىاوس أ (ىدكب

 ةنتل (ماَحر هرم أي ىرخج زلال اًيزكتسف باَمَوْلاَْسأ كنا
 يهل ةينبالا بي (ناَتبلْكَنيِطايَشلاَورهاَرأ (َباَصآ ُثْيَحِ
 نوفل نم نيرِخ ورؤلْؤللا جرخدرعلاف (صاَوغَو)
 وول ع كاع دوُيعلا(داَعْصآْلا ف ) ٌنيدو دش
 لِضأْوَأ )تن نم هنم 1(نْتماَف از اَطعاَره) هل انلق و

 نار كلَ ىف كيلَعباسحال ىأ (ِباَسِحرْبْعِب) ءاظعالانع
 0 ذاو) هلم مدفن (باَمَنْسْحَوَي زلان دعاه
 || (بضب ناطْيشلا َىَسَم) أب ىأ (خأعت َراىَداَنْذإبْوَأ
 تش اكاد ناطئشلا ىلا كل ٠ :/ةيدمل و ملأ ( (ب (ياذع) رض

- 

 اينرإلا



 مدن(ضْألاةَميَِس عجن واد قادير ةرخآلا ف عج 7
 ىأ يعول عْيدت لوك يحب سبانلاَنيب ا كخا , كا سانل ارم
 ا ١ يسن ي) مدصنل | ويقل

 نايبارعىأ هَل ْييَسْنَعَنولْضَي َنيِدْلاَن ر1)هديجو3 لق ظ
 (ياسجا موي مايد اوشا مي دعك انضر

 اونمإل باسم موُيباونَعْئ أولو نامل امهكرن هيلع رملا
 0 اك أ (ًالطاب امني امروِْضْرَدْلاَو هاَّتلا اًنْضَكَخاَم 0
 ظ نم اوك نين لا 'نظ) ئنلالركز اممَقلخ ى1 (كيذااثّبع
 | رنا نححي اداتلا نم ءاودمكن يذل داق (ل داو (ُلْيَوَفِ) ةكملهأ ةكتلحأ
 نيل لمحب م ْمآضْيآَلاَف ٌنيدسفملاَكِت اَكباَصلااْولجْواَؤََس اولْمَعْواَوَص
 0 م ةزحألا ىف طعن انا نينم هنا كتر انك تالين . رايق اع

 ند دحمادتبمربخ (ٌكانكز راوكالا ةزش ىنحمب أونوطغعنام

 رج دي هل طصأ (اوزت "ديل كلر ابم َكِيل!ءاَنْلَرش اذه ىأ

 ١ ونمْويف اهناَحَمناورظنيب مي اَي'0لادلا يف ءاَنلاتنعأ
 لوقمعلاب اعصأ (يابل آلا اول و7 )ظ عتب عَرْك ْدّمَيِلَو)
 تامل ىأ قمل رغب هنبا عنان ا َدِلاْنْيَهَوَو

 910 تاقؤالا عيمج ركل يبل و اجت جاو ا 3
 لئخنا (تاَنفاّصلا) لاراب امره (ئشَعْلاب هيل
 نظل ىزخالا يا ام تلال انوفا ع
 وهوداوج عمج (اّيمجا) انوفص نفض نفص نمّوهَو روما
 تَقبَس تضكر ناو تنكس تفوت ادام( ىنعملاَىِباَّنلا

 مد ارالرهظظلىلص نأ دعب هيلع تضرع سره نل1 كاك

 تّيرلع هنا عسدابنم ضرعلا عو يي يرش لدول ل راهجبا

 معلا ةالصعأ (ْيْرر ل



 | قى ضهور ومالاىف ءَباَصالاَو ةؤوبسلا (َ همم
 ١ داس روم يما عل
 . | لوم اي (َكاَت آ)هٌدَحْباَم عاّمْس ىلا قيوشتلاو بييعتلا انه

 هديت ىارؤات بارع قرار وو دفا بو
 ْ | مكأو دابحل ايهلذّشل بابلا نمهيلع لوخدلا اوعنم ثّيح
 نيت لاق خام عدوا زل ةلعاَولَحَد ذر معضَفَو مربخ
 عمار يضنم ءلبقاع قباطيل ناَقيرف يف (ناَهْحَح) نحي
 ديل ولا ىلع قلطد معنا ارهانحم ا

 راك امال متو نيمطخ ةزوطو نا ناككس اهقرثكارت
 | هنم عفّواع لع مالّسلا هيِلَعْؤا د ا لا

 هل سيل ص أ ةأرعأ بلطَو رعأ تلطَو ءأَرمأ ٌنوعسنو عسد هل ّن
 مكاو ضع اًنضْعَب ىب)اب لخد و اهجوزتَواَهِرِبَع ا
 ٍءاَوَسملإ)ان دشيرأ (ان اندشرأ (انِدْهآ ورح (لطتت ئلَو نايات ع
 ا ك1 تا لاو رطلاطس .و (طاَرَصل 0 م

 ك0

 حب اج تح سس سس عج

 عر 1 3 هد
 'ةغذ ىلو)ةأرملانعابمرّبحي ةَيتَن نوُنعْنَصَو - هلاك

 ىبلغ ينبلف يْضَرَعَو) اهلا ىلع ىأ (!منلفك ل لاف ٌةَدِحياَو

 كيتو لاق) اذ رخل هه أرك لا دمج ىأ (ب (ياطخمأن َّك
 ا. ص حا سوح سس سس

 ولو اسال! ضحي ىف اح يحيل اك ذل اطل َنماَريَْكَنِاَو هحاعي ىلإ !همضيل (َكَبَمت لاوس
 ناككملا لاق ةلّملا ةيكاتلات (مهاَمَلِيِلَقَو تاحاَصضلا
 هنن لعل دول اىصم ع نا كاد ةصاقا نيدعاص

 ياسا ا نأ أ نعوم لأ دو 1-0-0
 عد ١

 مدر ادررْفْعتْس اف )ةأرملا كلت هته ة ةّيلَي ىأ ةنشن 0 هاف ءانحفو أ |
 0 ا ذل سفح تان وزال م ااًمكاَدَر رخو

 ! نبأ نسخ ةفراَينْدلأ قريخ ةَرايز أ قل لاند

 عج



> 
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 ايا دنجةفص عار 27 نيا دنجبة فص وس

 كِإْبَّفءايبنال لع نيبزحتيملا باّرحالا س جنم دانجال اك

 تبدل الؤم كلم انكم اوكلهاواورهفدُم كنلو او

 وعوَو دعو ١ ىنعملار ابتعاب موق ثزنأت ( يؤ موق ْمُهْلْيَق

 | ,د اسوأ ةعترأ هيلع بصي نملكل ٌدَيَيْنآك يهِاَتْوَآلا ود

 َيِضاو طول م موفور ْرْوُم َو) ب ذحيَو هيلجر ويدي اهيلادشت

 5 0« رل بيشر وف جوديفا ١ آلا
 (كسرلا بدك ) بازحالا نم لعام (ْناْباَرْحَألا
 .نالمهعيمجاوينك تكد متمادحلو اويزكأذا م منا
 و باَعِعِإَبِحَو (َّىَحْن) درحوتلا ةوع ةَمَو ةملو

 داو سلا ةكدر ادكىأ (ةلؤهارظتني للقلي
 (قإ وك نماهلام) باذعل 2 ْنَح ةماّيَملا ةزغن ىهو

 ا يصح وجر اهمْضّوهاَملا
 دو لبم) اهل اعأ باقتكىأ (اَمطَنَل لَججاَنبَر) غلا هنيمعب

 ام ىعزيضأ) ىلاعت لاو ءاريتسا كل ذاولاو (باسحبا
 ؟ءاصلاق وعلا أ (ِلْي الا اَدَّرْؤ' اماني آو َنْولَوَمي

 مايو ل يللا فضدموميَو "امو طضيواء وي موُصِي نا
 نإزههاذ .اصرمملا عار (ٌباَو 181) هس 3سم وعدو هثلث

 تقويم (ئِملاب هدجبشتب (َنْحمس هم لاي انْرْخَس
 ظ ٍنآوهو ملا ةالَضَسَسَو (َقاَرْسِإلاَو) ءاشعلا ةالَص
 (ةروسح بطلا )انرخس ( واه ءوْضْه انْسيَو سمشلا قرش

 ا (ُتاَوأ ةلرربظطلاو ل احا نم (لك) هَحَم هعم مست هيلو

 (يرمانؤت 6 لاذ َدَسْو) جبشتلاب هتعاطملا عاجز

 الجت اعلا !1تودالث ليل لكىف مارح سرحي ن ب ناكو دونجا و



 انلاوراّرف نيح نيمملا سيل ىأ (صانم نيس آَلَو) مب
 لاما واوداذتْسا أ اًوَدان لعاو نمل اح ةلجئ او ةرئا نا
 | اوُيِيَعَو) ةكمراعك م ءربدعا امو .: الو برهم أل نأ
 وجو ف « ذنب ممهضد أ نم لوسر (ْمِم نش 00

 2ل15ر و) مس هيلع

 نحاسانه)رمدملا عضوّسرهاظلا عمن وهي (تورف الا
 هلال اولوق م م هلا قالا ل مجأ تاَذَك |

 "سل اَذَه نا هجأو هلامهلك قلما عسن فيكىأ هلال هاا
 معان جال نم (2سؤللا قطن اور بيع (تاَحي

 ْمَسَو هيلع هال صبا هيؤوهعامسو بلاط دبا دنع |
 0 اال اونو
 العقلا هنانموئاوتبنا كرش [ظاوزيضاوراوشما

 قاتم انعمسام)َّنم (ٌذاَر اَرْثةدَتل) ديجوتلاّنمر وكذملا
 بزك(قالتخَت ااه 000 رحيل
 فلألاخراَو ةظياثل ال يِهَسنَو نيّتزئهلا قيقحتب (لْرش/[)
 نآرلا وكيلا )لم لت (يَلَعاهكرت و نيهيجولا ىلع اميْيب
 لاَ هيَ لزني مثى أ انؤّرْش الَوانربكأب سيل (اَنِنْيب نم)
 ثيتَح نآرملاىأ ىو (ىَرِكَو نم َنِلْس نى :ملت) ىلاحت

 هوقأ ٌدوُلَو /باذغاوفو دير مل 121: )) مب ىو ا اوجذ
 مهيعفنيالو مياه جو لَسَو هيلع هلا َص لا اووف َدَّصل
 (سرِعْلا كي دمر ئاَرخ مه نور ا)ذئنيح قيدصتلا
 اًواَت نمابّتوظ عيد اه يَعَو موب ان م (ُاٌحَم تاوول ا)لاعلا

 كازاوعُز نا ((يمْيب امو ضرالاو تاَومْسلا كلمرمَْل مأ)
 قول اباودأيف ءامتلاىلأ ةزّصؤملا (باَبْسآلا قاومت َيْلَد)
 راكنالا ةزه ىنعمب نيعضوللو مأقاؤاش نم مباوضنحب#
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 ا دَحَلَو) ور مكاتب تؤس) بيكآ ثاتنم
 نيلطالوو بترألاييقضنلاب كت ضبا
 اج ناو نوذوطتلا مهل نا لوم وأ قش تانأ

 صن ةحيئابراعكل ا (توبِل اعلا مهل نيبنمؤملا ىأ ظ
 هان دلا يف مذم ضحبرصتست م ناوأينّدلا ىف مولع

 (نيحّوح ع »ةكمر اكن ضرع ااعأ( ا

: .0 0 1 

 02 يل اتم نانا 3

 َرَجَر كَجَرَو اجد لَو هيل هلال هل بلشت 1

 نير ءمالس ة)ادلّو هل نأ (َنٌوَعِصَي َمِع)ةَبلَغلا

 نيالا نحأو) عئارسلاو ديحوتلا َشلانعنينلَبملا
 ده 22 لكلا تالَمَومهرضم ل

 *«* >-ةّيكنونائونائيوأ تس ةيكم ص ةروس #*

 ٍنَْرعْلاَو) هب هدارمب لدعأ هسا (صمج توم -
 مَّسملاازه باوجَو فّرشلاوأ 1 0

 ةلآلاد ذَمت نِم ةكمراؤكلاَق اكزمالا ام يا فو نحت

 ربك ةيمح (ةَّزِف)ةكم لهأ نم (اوُرَسَكَنْيَْلاِلْب
 ا*.ساىبلصّئنلل وادعو فالخ (ٌقاَعْسَو) ناميالانع

 (وَرَ نهب نمانكطه!!اريثك أ ( كا مَسَوهيِلَع ْ
 بانئلا لوزن نيح (اْو َداَنْه) ةيضاللا هلا نم َةَّمأ ىأ

 8-5 هد ما ع



 هككاللا نأ مه عزب (ْثاَنَبْلاَكَبَرل اا مهن انيبون ةكم امك
 انتَلَح ما) نال ابنوصتحت# (َوُعَيْلامْدهلَور هللا تان

 ظ 00 اةكتاللا

 «ككاللامهلوتب قالو َنوِلْوََيلا ع ذك هيك نم
 - الل ةريهلادَف نب (قطض )هيض (َنوب ذاك متم ارو) هتلا تان

 2 تاجر لأ تو نو لصولا هَ ا ظ
 (قركذئ الف ا)دياعل امكحن اذه (َنْوكَح مم َفْي كل ام نين هلا
 كلما دلولانع» ريم لاتجاه لادل اةماتل اداب ايا
 اولا (يك انس وزاد و هنن نأ ةىضأو ة2> (نيِبم دعمك

 مجوز كلذ كلوت( داس عكا هيف كاد قدر ا
 !اننجهل ةككالملا ىذ قدمي َنْيَبَو) ىلاعت (ةَسّيب) توكرشملاىأ
 ةنِكاَتلء نعله تانب الام هلومب يستر اَصْيإل انع
 نآحجس) امد نوب ذعي رانلل (َتورضْْل) ندد يلئاق أ (منا ظ
 نصح َداَبِعالإ)اَدل ومس نأب (تووطِصِبانع) هل اي رعت مّ
 ىلاَسَت هلا نوهْرني مهي او ىأ عطمنم» ءانثَدْسا نينِسؤللاىأ
 هيلدا امر مانصالا نم (ّنو ْنْيْئَناَعَو كن اَو):الْؤْ هغصيامع
 0م ل
 هلا لير بج ل أو ارا مف 1 هدأ يأ ةتفلموخ عا

 6و 2ك نايل فادح بايدات
 اعمردا نوهزمملا (َنوحجتمملا نيل انو الصف فاقع

0 



 عكا

 اى (ننرياخْلا واروح نيه لها هان ذازركذا

 هعوقرامك(َنيرحْكِل ااانكذهأ نوم د 0 نقر الا

 مكداؤننأ م هلزانَمَو يات ىلع ( ميل َنوُؤملا 0

 المو أ لْيَلل اب قر امل إب جن مياَصلاَتْفَر هه 3أ( نسيويصم

 سوي َناَو) ب نوردتعتت مه ْلَحاَم هك لهأاُي ا
 ٍةنيِهَسلا نوما للا َلإ )بره (ّىب اذ! نيلبسيلا نل
 مدعو ىذلاباتعلا م( لرخي ملا

 7 لاقفرحملا هني تت ظج وه ةَنيِهَسلاَب كَ مب 1

 رمت رتل نييوللا ميدي ناس
 ِهْيِلَع مالي امم تأ ىأ (جلط وطور هعلتبا ثا وما ذقت ان

 أ الْولَو) مبرر نم نذاالب ةنيِفّسلا بوكو كرش ىلا مبا 3 نب
 | توما نطُب ىاريثكهلوقب نيركاذلا (َنيِيعَسْخاَنِم ناي

 ظ ا تكفا ك ناهس تناالا هلال
 اصلا موي ىلا هلاربد توحنل نطبراّصل 90 ْ

 هزيل برب (ازعلاو توصل نيالا 0010
 تيرشعوأ مايأ ةعنَسوأ ةثالث د وأهم بلا ظ
 اب أو) طعملا نزعل اكليل (جِمسَرْطَواوَي نيبو!
 ظ كمال زارا عملو (نيطفي ْنِمةَرْحْن هْيَلَع
 رو هنكبا# 0-5 هلة رجس علا ف ةداَلا

 هلبمكك لذ دعب (هاْخَسَر أَو (ةايلسر او)ىوف تحايل نم برش

 لب نا ناب ىلإ)لصوملا ضرأ ني ىونينبر ونهىلا
 دنع اوم اى) املأ نيعبسوأ نيت“ النو نيرشع (ّنو دِنِري١

 نيعتم مانْيَمبأ انوش )مب نيدوعوملا باذن بازئلاَةَنياَّعم

 سات .٠ (موفتش اك) هيفي اهنا متع (نسم ار مهلا.
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 ع 1 .نلا ن1 ىلع كل ذي لدتشا (َفاسيساب|
 اريدك لعاب َنيِجياَصلاني) هنتر دنس دجوي ىأ

 تي ل ل

 ْ 0 هؤشسد نع ءايِسالازدكا ذم انذئجب هدل و (ٌقاحس [لعو) هير ذ

 تيم زاك لل لالا 3) نمؤم سم اَهَمّيَرُد نمَو)
 اماَتيتعو) ةوبشل +( اهو يمول ىلع امس دَعل ورز مكل نيب

 نيف دابعتساءأ ل ل بزركلا نور ليشإرتس ناو هب
 ١ مانجو نيبال "رهام اكد طبغلا لع طار صحَر دو) ره ايا
 تم اناا عاملا يلا تاّكلا
 م فقألا ئنرطلا طاّرضلا هاَنْيَدَهَو)ءاَروسلاَوهَو اهو
 نم (ةالمإ رانسح هاش (نيرجال ناهي نيَمبأ (نكَرَتَو
 | نيني ىرثت)اهاَن ننارجاك( كيكات انور اهو ىسوم ع١
 | ةكرتوهل وأ زيؤل اي عَساَيَلا نانق نينه هولا ان دامع نم امنا

 | ١ ليهو سوما نو راك ىننأ نيإّوه ليد (َنيِلَسِءملاَنْبل
 0 | ركذ اي بوصنم ذر)محاونو كيلحب عوم ىلا ل سرا ريع

 ظ | مسا (لؤب وعدت آر هينا (َنْوَْسَسإِلَأ ِهِعْوَّمِل لاَق) آر ذَفم

 ' دعا افا خيش مبُو بهذ نيه مص
 ةديعدالث(نيعل النسخ 1) ٌنوكرَتَت (َنور َدَنو) و دبعد

 ارامضايلع#ت :دازلا فرب (َنيِلودلا كاب ترو كر هطا)
 (نورصح ممإف طك نسحأ نم ل دبل امض َو وه
 اًيماوجي مان مدي نيمؤلاىا نيتك ذنبا رانا

 لمصمم
0-2 

 ا (نيئسيل لعام ( مداَساانسح انش (نيرحالا قدي 3/1 ٍقِهْيِلعاَتكَرَتَو)

 | هعم اومن هعم نمآ نموه ليهو ءركذ مدل سايلاه
 نيبال ٍةدارق ىلعَو نوبلهملا هموت ا رم ريك ايت
 ار هاي 7 (كئَدك ان !) اراضي أس ايلاميدإ ايلاميدارملاهلْهأ ىأ تملاب

 - ل0  ةءةامسسسسمو ان من يمسي د مد مس هد

 (تياَسرل َنيااَمْول ناو نينمؤملا انو اَبِع نمت! نيم لا ورسول 2 هلك انوابع نمت! نتن



 0 انلا (ميَج ا
 الازم حرف نيروهملا ينيِلفسالا مها

 يمك ١2 نم هيلا ار جاهم (ىز ىلا ثِه نيتي كاهل ظ

 ضالاملالَصَو امل ماملاَوهَو هيلاريصملاب هر رم ثيحمملا|
 0 نا نلاااو نسخ هو لاوختلل

2 2 1 

 م 1 قنا رى را تاما قال سل ظ

 امر طماف) ىلاعت هلارماب مهل اعف قاس اللا ايدو ظ

 | تاقرومالءاقببو عدلاب نايل رواش ىارلانم(ىَرت

 ١ 2س مب( مزود ام لحفا) فاضالا هاي نع ضع ءاتلا (ِتمبَأاَي
 اازاقئاواكضنح ( اراشسأ ًنَع) كلا ؤلع (َنيرباَصلا نع هينا اش

 تاَميِمَجْناَسنالكَلَو هيلَعمَعرص (نْيِمَعَل ! ]نورا هدا امال

 "جيانا اننانو) يالا ةَردْيلام اعيش متر فلو نكتار ةوب كه نكون هي
 يذلا رمانم كنكما مع بتي أ اج ماي ارا عتو لَ نَا
 |  اًتءا)واولاةٌدانزب امل باوج هاني 214 ةلب كلذ كيك ىأ|

 سلال اغتماب مهنندال (َنيِنِشل اورج .نض) لاني زجاك(كننَكا

 ٠ البلاوه) برومأملا جزلا لَه نار مَع ةدشلا اًضابإ
 | هي ذبرومالاَ ءأ0اَمْيدعد) رهاظلارابتخالاى أ (ريبملا ظ

 | نم (مظع١ !ت (خدبا نال اوف قاعساوث ليِعاَّيساوِهَو ظ

 مينف مالتلا هيله ليريجمي م م

 | | (تسيججلا ىف هْيَلَم )يعبأ نكت انك رئيكم مابا ديسلا

 اى 56 زجاك( كي دك م هاربا َنسا2[1) انه ( مالَس)اسسحء انش
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 1: هان شنو نينماوملا اواَمِع نصا ينم الار مننا يشل



0 

 نيالا وايت قفا لس اشاد لالا ْ

 امد امع نما يبس ا ىزخ) ماني زجاك(َكِلَدكأن!
 | يعش نم َناَو) هموف, داغك(َن نرخ انكر عدن نيم 0
 ناَمْرلالاط ناو ( ميِهاَرْبإل) نيبلالض أ ىف هعب ات نم ىأ

 دوه ايْيَب ناكو ةنَس نور اّو دن اَمسَو ناذل أهو امني
 ( ميلش بلقب من بر)هئيجم تدو هحبات ىأ (ةاجذ) حاحَو

 هْيِبآلل َد َةْرَمْسملا ةلاحناهذهىف (َلاَو د )ورينعَو كشلاّنَم

 هْيَنْرهىف (كفْيأ نو ُدْيْعَت)ىنلا ام (اًداَم) اوم (هِماوَفَو

 || ةملاو هل لوحتم كفا (ّنو ُذِنرَت هلا نور ةَيلآرم دقت تاه

 ظ تو ديعت ىأبنكل أوس ك نإلاَو نوديرتل دهب لوعفم
 كري نأ يطع دبس نيم ٍتَرب )هارب
 "أو طاوكَبُو مهل ديعىلااوجرْ نيم اج اد اًكوال باقعالب
 اولا ٍهوطااوعجرا رو كمل

 اماما وصلا ؛ٌةَرظنرظنَف)انعَم حرخل ميهاَربا ديلا
 ىَليلَع ِفَس يا َلاَعَم هو دمتح اهيِلَع دي هنأ حهل
 لام (ٌءاَرَف نب ْدُم) مهديعمىلا (ةْءاْولَوَسَف) ا

 (َلاَمك|ماعطلا اه دنع مانصالا مو ْمْمَحل اىلإ) ةّيمحَف
 اتاي ” سد روحو هك ءازرهتشسا

 ينلادرمردوأ ور 0 ةر وتم نو
 نيه جتوم مهل (لاق)ا ءءاهونكك ثباواغ دبع نك هلاولاقن

 ردضمامَو هدو هو ديعاذ توخمو كني ني (نْولْمَ

 'هلاوشا) متي اولاَق) ةفوصوم ليْضَو ةلوُصوَم لئيم و
 ا نايت



 و

 تبيض نم لزانلا دعي اموهَو " الز ريخمهلر وك

 8 ثّرحأ نم هورانلال هال ةَدعملا موه و 0 رس م ) ربع

 010 قأبتا/محباف عاجبني ةماو لارج ظ
 اول اّوزإ ةكم له نم نير اكل أ (َنئملاظل كيوم 5

 تيكة ينو 5
 نبصأرف جرن - هلت 4 !اننت

, 

1 5 | 

 هم اطرد ىلا عفترت اماصعأو نعت ىأ (ْيَججأا
 اناّيمناىأ نسال نونا تاك)لدلا علب هّيشملا ١

 م عوج نشل اق بِه عم انتم نولك ال: رامكلاىأ 2# افرر انررطمملا
 عا (يجنمانزنتل لة نا.+ ولاهي

 1 )هل ابو غيري صيف اهام لوكأملاب طلتخف نوبَرمِمَداَح
 "بشل انعم نوجرحي مج ديجي (من + لال يعِجْرم
 ا عمهم نمل ار م ءايا)او دج وَما ماراهجر اج

 ضد ةيلا قوم يف دج بن ىلا نون وعر
 : 2 هانز أ دَوَلو) ةيسصاملا مت الازم (َنيلوالاع املي

 ةسفاع َناَكسيكْر ظن او) نيدؤخم لطرلاّنم (َنْئِرِدْنُم
 نيل امنا بدل منو نرواك رت

 يلف اطال هلا نصاوخم مخاف نينمؤلاىأ
 ظ كه 0 َه 0 6 مهل -

 م © زرصساو بولعم يناّبتَر هلوعد ||

 | ءلْهَأَو؟ : ل د ماك اةس ءاناعونعلا
 نيف نيفابلا مه ُهَتْيَرْذ َلَعَحَو) قرعلاىأ (ميظَعْلا بِ

 00ص دع
َ 

 0 ماحومورلاو سر اؤَو برَملاوبأ و هوما أس

ِهاَمَو جوجأمو جوجأيةرزخح او كرداوبا دايو
 |َكناَن

 ايبنالانم (نئرخال اير انسح هان ييِلعاانِيَمِب أ كرت 2



 دش (ناضْيس) هال لارا اك ضرالا هجو لع ىرجترر مخ نع
 انئديارحف الحب (َنييراَشِلِل) ةذئذل (ةَّدَل) نمللاّنص اًصاَيب ظ
 ظ مهنومع لاني ام (لوعابهالا برشلا لع ةهينر كاب اافإ
 0 ا يح براشلا زن نماعرتكو ىازلا غضب (َنْوِرْمْب اع هال م

 ثارصاَ مدعو ايدلارخنالنب ةوركلي ىأترنإو
 مرمي نرظنيال نهجوز أ لتنيعإلات اتاسباخ(ف رزخلا
 د نع اك[ اّسح نيعآل انهض ريما َنهدنع م ظ
 هيلالصيال هشيبركروتشم (نونكت) ماعنلا (ٌضْس) ن دوللا ؤ

 ظ ءاسللاناولأ نسحأ ةرعص ىف ضاَييلاَوِهَو ىأرن ولَقداَيغ

 | (تسؤل انسي صم قع) ةنمجبالهأ ضب (مالطْعَت قف أ
 |ابحاص (ننوَف ىل ناك يل 00 10 لافم :مماغأ ظ

 لاب(َنيِق رسلان نش )انيكين ىل (لوَي) ثعبل ارك
 | ةئالشلا نيتزسهلاىف (انِشأ اًماظِعَو باَرث كو اًسَتِما 5

 ظ كلة رك | نوب اهبرو نوي خب (َنوس دل دقت عضاوَم ظ
 اى (َنوُسِلَطُم ع *جناله) مياّوخال لثاقلا كلذ (لاَقراَصُمأ | ا
 (|(نم لن تلال  (مظاَم)ال نولوَعَيْف هلاحيرظنسل الا ىلا ا

 ظ ميدو وَسإ)هّنيره ىآر ىأ آمل ةنحب ا ووكضعتب
 .لإرم ةففخم (َناَوّش اًن)انيمْتهل (لاة)رانلاطسّوىأ
 قب لوَلو) كئاوغاب نكلهتل عنيت )تبراق(َتْدِك)
 اور |نلا ىف كلعم (نرطْمح نم تنكل) نامعالاب لع( 0-0

 قلاوأ(َنوالااََسنْوَُم يي افخم با
 ثدو ذزلت ماهفتساوه (َنْييدَعُي نحن امَو)اَين دلاىف

 ادهن ) بيدذعتل هدو ةايملا ديب أ نم ىلاَحت هلا ةيعنب

 يميل اَذَه لِ عظَعْلاَرْوَعل اًونهَل) ةنحبالهالزكذ ىذا

 (َنِدار ولو مدع ليصو كلذ مهل لامي ل ٍلْيَص (نؤلماعلا |

 بوكذملا



 واق (ولاَقرانوَجلاَِصأ مكتاىنعلل مكسعبتاَو مكنق دَصْف قالت

 اذ در ماو نييسوطا وسكت تبا + مايوه
 | اَنْيلا نامإلانَعَمعَحرو نينصؤم ول نأ انملالضالا

 لت كرهت ةَردَوَو ةّوق (نَطْلْس نم“ ثَلَعاَمل ناك امَو) ظ

 بِحَو ( يت |املثم نيل اص (َنياطَمْوَف 'نكْلَب) اسحبانم
 متتتألمأل هلوش وفىأ باذعلاب (انَيَر لْوَف)اعيمجَنْيِلَع)

 بانحلا (َنْوعْنَدل)احيمج ّن) نيحصأ سانلاو ةنجنا ّنم
 ملوقيللعملا (”مكانْيونع اور مهله هنعا ند لوملا كاذب
 |ةَماَيَملا موي مينو تالا

 تركت اولا قرمهكا ريشا ىأ ( َنٌوكِرَعْشُم باَذَحْلاف)
 مانون ىأ الؤهر يع ( يمر .اي العم هالوهب لعفت اك

 اونا هدعب امةنررّمب ءالؤهىأ(: م وسللأو مم مداّرلا

 هميم ينبح نوركتَسَي مالها الهيل ليها نإ

 ليال أ (نؤنة ساني وكراتلام دقات
 نما ني لا َق َنِصَو يح اب ءاج لب ىلاعَد لاو ريع لوف
 بايملااؤَمُيا ّدَل)تائتسلا هيذ (كت!) هّداإللا هلال نأ وهو مب

 مهاد ابل !َنْولَعَت'حسام) ءازج (الإ َتْوَرْحي امو ميل
 اديسملاب لّوأم عطقنم ءانْثَنْسا نينمؤللا ىأ (َنيِصْلْخلا

 هلوفق هريخادتبم راه دب امو نكل عمي هيفالاف

 ايسَعَو ةركب (مولْعَم فر ةّدحجبا ىف (ملهل) ذا (َكئَلْا)
 ظفحم ال از نلت لؤي اًموهَو قزّرلل نايبوأ لدَب (ةِككَوَف)
 مره اسحجأ ىلحب اهطغمح نع نوبعيبتاو ةةالعآ نال ص

 تاج ف)لاَعَنَو منام هيدا با اوثب (َنوُمركْذ ضو)دبالل 2ك هو دبالل

 نايل سا مسن كرب اير نم
 (صاعم نم) مارش ءانال اوه (ساكي) مم لكى ( دعس

 ف م



 ١ 11012 ذاو (

 ظ هتدؤزهتشب [توزنهتْتجِرر فلا قاقشناك(ةجا1ز نا دارق)

 | اولانرنيب نيس نسأل ااًده)ام (نازابجع اول اكول

 (نزنوعلاأ ًءاظِعَوااَ َنكَو انَِم ارئأ) ثعبلا نييركسم
 ناو ةينانلا ل ْثِبْسَو قيمحصل !نيكضولاىف نييزهلاى

 وولادوكسب (َنْولَولا انْواَبأوآ) نيميجتول لت امَْْب لأ
 0 ماهفتشالل 00

 ةزهلصاؤلاَو لاو نودوعبل قريمدلاوأ اهمساو ن دال

 توا واو نم« راش

 دجاَو) ةكصىأ ءأ ( ةرجز) هرتتضد مممريمض (ي مناور

 150 م«لعفيات (توزظني»ايجأ نطالب
 لعفال د دٌصّمْوِهَو انكاله (َنَْتَو)هيبنتلل (ايزرامكلاىأ
 ىأ (ِنيَرلاز تيلانوباذه) كالا امهل لون هظملنمملا

 ىلا الزماني (ٍلْضَمْلا موي اَرَه) ءاَرجناَو باسحلا

 كروز اورظخا :ةكفالمل لاقجو (قْبرك مك
 || نيطاايشلانم مه ءانرف ىقخاَوْر او كرشلاب موس ا
 تاثوالان ٠ هرمع ىأ (ّنا نود نم نو َدْيْعَي ب اود اكاَمَو)

 007 أ ارض َلإ) موهوسَو هول د (:هو ٌلهاَق)

 ٍئدَصمُم) طارشلادنع موسبحا (ه وميقؤ)رانلا

 0 ايبود هيل لاو هالق اور اوغا يت

 لاجواين دلا ف مك حكاضمت مكضترصميال (َتوُرص انتا
 لَبْفاَو) ءالذانوداقنم (َنْوَبْسَخْسْطَمْوَيْلا'ْم ليز مهلا

 تومص اذعبَو ٌنومٌوالتي (َنول اسحب ضاعب لع

 5 يئلك كل )١ نيعوبتملل مهنم عابسالا ىأ ١( قل اقر

 ١ دل د ماك ناكل ةهجا نع نعل
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 ةّئيبللةيز نيوشةرارمكن اَييللفامالاوابعوأات ْ

 كك ا يعم صر نمر دم ارك د ءماتك ز) ولست نارَملاءاَرق أ

 ضْرَآلاَو تاون ْيَر ٌقِحا ول) ةكملهأ اي( .
 مو طكاحل سلا ب رائملاَو ىأ (قرإْلات ردا

 | ىأ ميككوكلا ديرب اندم ءايتلا اَنياَنِإ) بيزعمو قرشم

 را

 اهانظفح ىأر دم لعفب بوصنم (اًطْنِحَو) بكوكلاب 1

 باع نيدام ناجل 5 تام (لك نم) بسهنسلاب 1

 ْ فد أشم نيل اًيشلاىأ نوت الََءاطلاْنَع جرا.

 اا | اللا ىلإ) هنيع ظوفمملاىعماؤ وهمهعامسو ظ

 ةةارف ىو ءاةصال احم م هنمضتلىلاب عامشلاىدعوبامّتلا ىف 4
 اؤءاّنلا تنعدا لا تم دانوحمستي للص نينار لع دي دش

 قاف : (ٍنياَجْلُمك نِم) بهل اب نيطاّيشلاىأ (َنْوَ دعي 5

 + فجف هدرا ةرطءاو وكم دمم 0 ف ءامسلا

 تفِطْح نمل إ) محا حاد (ٌبكِصاَوُد ُباَذَع) ةَرخكلاف مديل و) هلا كيل و) هل

 تروح مسرسوْص نم ءانْدْس الو !ىأردصم (ةَمظدلأ

 ١ نخاف ةكئالملانمةيلكلا عمت ىذلا ناطيشلاالا عمتي انا

 تيوأ هبعثي (4 3 اّ) صم بكوك(ك اهنياةَحَبن أ) ةعرسب

 ل ةكيراوكربوتسا (طتتتشالا قْفَتْساف) لبخيوأ

 انا اوتاومملا ١و ةكنالملا نم (اَنَّعلَح َْص مآ َمْلَخْدَتَت لَآ *هأ)

 ىأ(م هاَنىاَحاَت !)القعلا بيلغت نمبن ناسالا فو اعميف امو

 0 ديلاب قّصْلب مزال(بز بزر الن يطنم) مد امهلصأ
 ىَدؤللنآرطلاو ىلا ايناباوريكس الزر شمعتو

 وهورخأ ىلا ضرغ نمي ل اًقَسنالل (ْنَت)ريِسيل امهكالم ىلا
 مدا (جبل اءاطخماتلا قب (َتْيَع) مهل او هل اج راّبخالا

 أ يحن (هنوُر "(نوُرحْسي )مه (ق) كايا مميذككت نم ىأ كق

 سس ع



 ءانفلظح ان 0 لئاو نب ىجالاوهو لعبنا ملول هيلع |
 | (يصخَوفاَ ا)انوفأدي دشم ءانريصنأ لام م (ٍةَفظْم نع

 ال ِتَْرَصَو) ثعَبلاقنىفاهتت (نيبطاانل موصل دي وشم
 هلثم نم بّرغأ وهو ىنللانم نم ( هقلخ ىسم (هَقلَخَىَضَو) كلذ ( مم

 | *اتلابلتدلَو ةيلابىأ يرو ماطلع لاَ

 | ىتلللاقوهتتنفاهمّر اظعزخأ : يأ قد و ةفصالل مسا نال

 لاقف مَرولَباَم دحباذه هناىجيىرنأ خس هيلا كسص

 داس ىذا اهمييلّف)ر انلا كادي وو مثل حسو هيلع هعناىلص

 َليفالّصْفمَو الم ( علك قولذم (َنِْلَحلْجسَوْهَوَوَنَعَلَّوَ
 ريجبتلا نم )هملخ ةلجو 0ك لعَجىَرَلا)هقلخ دَجبَوهَملَخ
 ا َداَفاَرانإ بانعلاالارستلالكوأراذعلاو خرملا (ضخَذْلا

 ثيل دلال علاد ازهر نوحدئت (نوُدْيْود هْنِمَمْنَ

 راّتلا طي املا الف بش اًورانلاَو والا نييِدْيف َعمجْداَو

 ضرالاوت اول َقْلَخىنَلاَسْيَلَو آ) بكا قرحضرانلا لَو
 : اف ىبانالاىأ (مهلكرم مهتم قل نقعد داَقب) امه ظع

 5 د دلوع اَوْهَو)هَسْعد َباَجَأ كلذ لتر ٍداقوهىأ (ّقَب)

 ىأ (ايَسَداَرااَِإ نان يش اج1) ئشلكب جلع 0

 ةءارف فو نوك.وهف ىأ (نؤكيف ْنن
 1 ل

0 ْ 
 ظ كه ليا لع ةَر دل ىأ ةخلابتبل ار راولاك 0

 هياتم وم اجو نايدلا طا انا ْ
 فصت ةككالملا 0272 فاق اًناَصلا و ميِجّرلا نم كاي -

 |برمؤوتامرظتنت ءاوهلاف اهتخحأو أ ةَداَيعلاق اهون

 اجار اهرإ إنا, ,قوسد ى أب اَسلارجْرَت ةىكتالملا (َرث ارحَر
 ءاّرقىَأ

- 



 كل

 | ال َقاَيِضْماوعاطَتْسا اف مهلزاَنَم ىف ىأ ناجم ىتحمب ْ
 (ةرَسَمْد صو: جالو باَعَذ لعاور ٍدَعَي ل ىأ (َتوُنعِحْرَي
 سيككرلا نم ديدنتلاي َةارَد ىفَو (ةكس)هلجأ ةلاطإب

 اًعرهَواعيِعص ري اًمسو توق دوب نوكيد تاج أ قلك لا ش

 | لطعرداق مهدنعمواعملا كلذ ىلعر داَعلاَن [1(َنْولَمْعَي الد
 رخل ىنلاىأ هامل ئأ (مانلعامو)ءاّنلاب ةَاَرق ىفو ٌنوسوِيَدثعبلا

 ل

 تارقو) هظمع (هيكدرألا )ب نا ىزلاسيل (َوُه نا) معشسلا (هل)
 املا ءايلاي (َر ِنْنْيِل)اَهر يعم اكحإلل رهظم (ْنيِبُْم

 رابع نونسؤل اهو مب بطاحياَم لَصَعَي (يَحناَكْنَم)

 ايطاميانولقعَي ال نيتتملاكهو نسم َكلاَلَ)باذعلاب
 | ةلخارلاواَولاوريرتتسلل ماهفتْسالاَو اوعي اْوَري وأ
 تميم اّم)سانلا ةامجى منهل انْمَلَخاَت ] نطملل اًبيِلَع

 لبالايف (اًماعْن ) نيعمالو كيبرشالب هان ع ىأ اني ِدْيَآ
 اهانآدو) نوط ل دَو) نوطب اض(َنؤكل 0 محلاَورمَبلاَو
 رخو نول ايام و) معوكرع (ممْوكر مق منهل )اهانرضصتس
 تراسل اهراعشأ قاهرأب وأو 0 ٌعفاَساهيي

 (نوركتس الفا |)هحضوم وأ برنس ىبحمب برشُم ممج اهبسمل نمي

 كور نمأو داو »كلذ "نارا هوي عي

 | (َتوُرَصْنْبْمْهْلَل)او د بحي اًمانصأ يل هريغىأ (ِّلل

 و ,اعاعشب ىلاعت هلا بازع نم نوعنمب
 اىأ (ْمهَو معمم )العلا ةلزنماولزن مت ا ىأ
 رن دانلاف تورس فسر هكر (ةنجْوهل) مانجالا
 | َكللذريعو الّسرع تنل كا ده ْوَف ُكذ رْخي الق) مهيعم
 مهناف عَو كل 1 3 نم (َنوُملْعِنامَو َنوٌرِسْم ام لان !)

 هدم سس سمسم ال



 نكارنا

 || نجما َباَْح نإ َنْولْمَد عنكاع)ازج(الإ َنْوَرْع لَو ايَس

 رانلا لهأهيداعاهجمْحَو نيهلانوكسب (لّدعَش فَمْوَيلا
 نال هيض نوبعتن لئْسالر ام الا ضاصتنفاكمب نوذّدلي امم
 أ لوالاو نالنازربخ نوعان (َنوُهيكأ واف بضمالةنحبا
 لظوأ ةلظ مج (يلالظ فره جاور آَق) أدتبم (ْ) لخْس ىف
 سلاوهو ةكينر أ عمج (ِكْذاَرألا لاس منا ميبيصن ال ىأربخ
 ْمْدهَل) لع لعَتم نار بخ( نكتشف شرملاوأ ليا
 أدتبم مالَس) نونحتد (َنْوعَدب ام)اعي منهل و ةهيكاذ اهني
 مهل لوتعي ىأ :(مِحَر تَرْنِم)ءربخ ل وملاب ىأ (ٌَلْوَف)
 تعاني 1 انعارمْؤيلا از اَنما) لومي (ّ) مكيلءمالس
 ) نا نهعأ 1( :مهطالخلّدنع نيصْؤلا نع ءاوررعدا

 ىناطئشلا او ُدْيْحَت يَ ال نأ) فسر ناسل ىلع (مد اب أن) 7
 ولغات املا نيب نيو كك تا ل
 الّكعلَو ٌمِفَتْسُم) قدررط (ْظطاَرصاَزه) نوعيطآ و ىنو دو
 0 ءاماخ (البج” م“ 3 ١ ْلْضأ

 1 ل سم كالا
 - ءذه) 0 ل نيو ن 0 نيو تبذل نص

 ا (زئلجر ادهْنََو 0 ويتم ظ
 'ءامركْولو)هنعر دصاع قطزربوضعلكف (ٌنوُي تك ازد اراب

 اوردّتبااوُتعَمَتْس .ناواتطامانيعال يدش لئاستلا ر| مس د
 وتل نيكد (قأق) مي ناكني نيبهاَذ قيرطلا طاّرَضل
 مر ا د رم دج يال
 "د ام جتمراناكم ةةاَرق ىف و يبس 2س 120 ةداججمل |

 عع ١ >>
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 ظ ل د نيب مارا عاهل لْئَفاَذ !َو ا قرره ان 0
 لع عاف رخال باذع نم (زكقلعاتو) ميتكندلابا دع نم

 انين م بأ نم مَ اَمَو)اوصرعأ (َنْوج ل كلل
 ءارمف لاو ىأ(َلْيِفاَر ابو نيِض ع ظاهةعاود اك الاهتب تا

 7 الازم (ةما7مك5َرَر (ًعاانيِلَع اَوَمْيْس ازكهل) ةباصصلا
 مظْمَأ ! م« ءازهتشا (اونم أني نَلاوُرَصْكَنيِدَلا لاَق)

 0 ىف(معش انالاذَه دّقّتعم ىف (ةَرَعظاْوَسائاَنََب يم

 عيلان وج الص ول اادخ مقسم حتا

 ,ثعبلاب نْعَولااَذَم كَم نْولْؤَِسَو) متع عن هوم هرفكبب || ٠
 ةرظتنىأ (َنو سي ام) ىلاعت لاق هيف (َنيَ ِداَص# :

 ١ :هَدَحأَت )والا ليفارسا ةوفن ىِمَو (ٌةَدِحْلَو ةحيصألا)
 ةكرحتلّهن نومدصتخي هلم أ دب بشتنلاب (نوُلصحي مهو

 ظ ماتإرتع لمع ىف اا تنَعداَو ءاًحماىلا ءاَنملا
 قيضيكنومصخي ةءارفىفو كلذريغو برثسو لكأ َو و حياتو
 نأ أ (ةَيصْوَت نوطيلتنج الإ اعمب موطن مصب ىأ

  ماذشاومهفاوسآ نم (َنوُطِحْرَ مهله أ لاا و)اوصوي
 ويناملا ةنهتلانرفوه (رروتضلاو ع وابو نودومي لب
 ةروبقل أ ( مما ( مما َذف)ةنس نوعترأ نيتنضنلا نيو ثعبل

 هع رسب ن 0 تو قولك للا م0 ف!!رويقلا (ْثاَرْمّجْلاَنِم) دحلان ِم |

 ددصمّوهَو ادله انظم انو هيبنتلل ,ان) متم رانكلاىأ (اًولاَق)

 تيب اود اكمل انو يم ِنِمانَّسَحَب نَم) هظنعل نم هل لعفال
 | ىذلاعأ (ام)ثعَّبلاى أ ال ه)اوبذعي لنيممعاننشزغنلا

 هنيالن يحاو نهأ (َنْولَسِرْكا) هيف (َّقّدّصَو نحيل اَدَعَو)
 جاو عملا تاكذام (نإ كل ذرسهل لاي نين ةرارقالا

 ا سنن ما الميلانين عا اندنع يَ عيب

0 026 
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 فاتضالا (َمَو نآلا قاخ عنا ناحيش) هلع ا |
 ميس نمو)اهريعو بوُبمحلا نم (ٌضْرَال تينت اماه ا 2 0

 يتوسل 7 < 7-7
 اهب تاقولخملا نم (َنْوْذْحَي ال اَنِيَو) ثانالاوروكرلا نمي م 4 آي 1-1

 بدول عفرلاب (َرَمْلاَو) هةانحب (ملبَعْلا)هكلم ىف (سزتعْلا

 لزاَنَم)هرِيَس ثيحنم (ةانز َّلَد) ءدعتام هرسفي لعمب وهو

 رهط لكن صَءاْيِل نيرشعو ناب ىفالزنم ٌنرْشعٌو هيام
 تاكنا ةلْيلَو موي نيئ الئرهشلا قاكنانيتلْيلرتتْسِدَو
 نيَملاعأر فهل انترنجك ف ناعيا موني نيرشعَو ةعشش
 قري اف قنعا دا خر اشلادوعكىأ (مدّملا ٍنْوجْنْعْل كَ
 نأ اهل) محبو لبس (ىغبتت مثلا الررغصٍدَوسْوَمَسَو
 دال قياس ْنْيَل١الَور ليلا هعَم عميد َىَيَقْلاَك ردت
 هيلا فاصلل نع ضوع هنينوننت (ةلكو) ماضتغما لْبَف أي الف
 (توُجْست)ريدَبشم (لَف ئاموُخلاَورقلاَو سمشلان م
 استرو ىلع (ملهل هيو )القملا ةلزنَم اولزن توربسي
 وصالاهءايآ ىأ ماير ةَءاَرَق فو ( ُمَمَّسْرِذ انْلَمحاْن أ
 ”ماْصلَحَو)'ولمملا (نوسملا) جود ةّميِفَسىَأ (ِكَعْلا ف١
 رمسلا نم لكس ىلع هولع اموضو حوفد كلف شم ىأ (هلشم نهر
 ثا هيف (َنوكَري ام) ىلاعد هللا يل عبس رابكلاو ر اًعَضلا
 ْمُدهِلِ) تنعم (خرصالف) نغسلا واما عم منه رعد أنك
 (نِيِح لا اَءاَبَمَواَنمَهََرآْلا١نوضي (َنوُدَفْنُي هالو

 | لا متاذلب م اياانعيتىومهلانتمجرالا ميج ال ىأ |



 ١ع

 أ نِمنَّدَكِحَه)نازغغب (َقَر ِلَوَمْعاَمَتوإْعَي ىو تسل
 متوقع كاك ام(قادتل كلها ةكئالم يام ام وروهيكالخاب ةكتالت ىأ ماسلا نم نَْْجْنِم) وصد يطب ني) ببحعأ (ومْوَق لع انْ 1) ةيضان (1عَو َنْيَِ أ

 (توذِماخ مارا يربح حاص (ةَدساَوة حلا
 نم موخعو ءالؤله ( (هاَمعْلاَنَع 22 توت نوكأ

 انلا :ةث يه اوككه ان لشرلا او
 |ءياوم اكآل!لوسَر نم موس ايام) ىرضحاف كنا 31
 ىأ ماْوَرَي اوربا رشم هنع بسلا مهكالها ىلا ىّتؤملا | متازبمشإَْع هل شال اههَبَسن ابل قوسم نورس
 را او رخ شل ىلا رانا
 نوذلارماريثك مكيفه الن ىنعلا لم نعاهلْبفاَم ةقلتعماق دبامل ةلونعَم اريدك عم ةترَمخ (كراولَع ىأ
 (ٌنوُعِجْي ال)نييكلا ىأ (ْمهْبلانيككهملاىأ (خم) تالا
 ىلا يارب هلع اهم لدي زملا مجأوت مهي نوربتعيالفأ
 اَمَو ةقراف ماللاف فيِفحتلابو أالاىتعمب دي بشتلاب (0) ادم ىنالذئ لكى أ (لْككةننخموأ ةيدان (ناق)دوكذملا
 0 ع نات راض

 ديرتنا يلا [ةتيلا نحر آل9مدقمربخ ثيل باور نانربخ باجي (َتوُرَصم) مةعب دوت نقوملا
 ِباََعاَو يم نم) نيت اس (تانحموإمل عج و نَق) ةطنخح اك اَبحاَمَم انجرح قاادتبم ءاملاب (اهاَنْئَيْخأ)
 ) ركع اوك اَيِل)امضعب ىأ(ن 23 3 نما ان تش ى 2
 | امو عيِعَو ليغلا نمروكدللرثع ىأ نيتمضبو نيتحفب
 همن أ (توزكتي الف اررلا لمت مث ىأ (خيديأ همك

 2 2 ع م

0“ 
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 ملا ىرجتر اي لعين انْبَر اولاد دكت الانس آرام (نأ|
 اًنرإ) ىف داهإلا هَ اي زل هلِبْف ام ىلَعمألل ابو مديكاتلا دير َر
 و الَيْلا يل !اَْيلَعاَمَوَنْولَس ول كَنَلا

 درو ضربالاو هك اًربا مو ةكضاَولا ةلدال ابر هاظشلا
 هاءالمتخ ال(: اس 0

 ع ةراجلاب (ككجَمل اون :ل) مس مال شل كبس اع

 مك دل
 د و عم)

 جو عيب تل لاخداو ليهشسلاو قيمت اتم ىف و ْ

 وذ ط ملاعب اوجَو َمْدّوَحَو مظعو 4 0ك ىَرخالاَنييَو

 مجبوتلا ري راَرلاَوماهنتْسالا ل هَوهَو هو كو ربطت ىأ

 | تجئاجت) ارم دا تود واج (َنوهرْيْس موق موق نأ لب)

 اننموز رمل اب نماىَق ناكر اجل بيبَح بييح ند (ةلخر هني ىففأ

 1 تاعك ل (ىسي)دلبلاىضفأب

 ص لوالديك وبنتي نا
 َتنأهلَليَعف (َنوُدَنْهْس صو هللاسر ىلع رخل أشيل
 0 0 ظ

 ِهْيَلاَو) كانك ناَواهيضتَعمدوجوملا هن ةاَبعْلِمىلإ ذامال
 :ةزقلاو نجح 1١ عزك كذاهعم تؤلل دحتب يت

 ظ نون نيل ىنللا عب ماهغتنا وهو مة ذنأ | مدقتامويذ

 بع نهد الر يصد نمجلا ندري نا)امانصأ مَيلبأ) هريغىأ

 ةهل أ ةمص (نوُدِباَْوايس)اهوَمََز ىلا( 3
 نمل )نب (ِنْدْم ل الص ىنل) هللاريع تدع نا داي
 هل (ٌلْيِق) تاو هؤجرذ لوفاوعمساى أ( اىأ (ٍنوَُمْس او مكرم

 يبت فرح (يل ورايح لح ليهو (ةَصحي الحد مولا
 0 ا م سس سم
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 اورذني مل ىأ | مهوب اد ام)ليزغتب قلتعسم مؤدب
 تاّميالا نع (َنْولِياَع)حوملاىأ ىئهف) ةرّتضلا صر ىف

 مل باذعلاب( مرتك لعل بَجَو للا حدي دَْرلاَ
 نايل الْعازهَف انْعأ قاَنْلَعِجاَّت !ررشكالا ىأ (َنوْسِماودال ونصؤالا

 .ىأ(تهت) ن قنعلا ىلا ديلا عبي لئلا نال ىدْيالا اهيلا مضم
 ' نيّيهلا مم َو هذ مجند نات زالا لل مرنم ىدنالا ظ

 0 اهضنخ نوعيطتنيلمهسؤر نوعا نومهم يف
 | تروضنعحيالَو نام ؟الل نونعذي ال أ دار ارقي اذه
 (اذحإ هنيْلَحْنِم مواَذَس ميديا ندي ْضاَنْلَعَجَو) هل ممسؤر

 (ترضنبلا ههه, ماَنييَسْعاك) نيعضوللا ايمو نيلا فب
 من١ خلع! اوَسو) مولع اميالا قرط دّسل اضن الات

 لاا راَواهليبس وامل أ ةّقياثلا لاّربارت نيتزسهلا قيمت
 كنصوتال هز دس مل م) هكرت و ىّرخالاَو ةلهسنلا نيب لأ
 َنيخو) نآرقلا ركّذلا ََيَنانسم) كلرارنا عفن( انما
 8 جاد ع ةزئنب) ري 0و هئاَح( يلا َّنَمحْرلا
 وللاو (ٌبليكو) تعبلا (َنْول ع نحح ان ةَيحيلَوه

 بلع اوز اًيِهلَرْسوريخ نم مَاَيَحيو ماو. ٌدَهام) ظونحلا !ٍ

 هر عنب يصنع لوا م دعب ب سس قَرانأَو
 | ولاه نيب باني يام !نإ ٠ ءانطبض يي انيق

 ”منا)لوأ لوعنمم هل (الثمريل) لحج يبرم ءاَر)ظودحملا
 لايناددب لامن ريكا( رتل لون

 . سوم وع

 0 اننسْستمالا مانو نوم
 مل ول سدا ايس سل تدافا  نصحا مصممو



 37 دي د < هدا ىكص دوم( ذذ ريش اج ايلق) ئنىلت
 نع(ضرألاوا ايي ىدمملا نعادعابت (اًروه الإ )هئيحب

 ءريعَو كرتنلا نم جيبلا)لَملا (َركَمَوَز هل لوعفم نامل
 فصّوَوركاماّوهَو ( هليل ا ةّسلا :كملا) طيح (قيح الر

 هيف رّدقرخا لاععتسا ل ْبَقْمْيَلا هتفاضاو لص ئسلابركملا

 اورظنني (َنوُرظَسي ئهنو) ةفضلاىلا ةفاضالاضساددح فاضم
 هاه دك مسد نس خيفسا نش تت
 حلوم وللا ةَنْسِل دي نولي يس ِمهاَوْسْسِل كج نلف مهل سر
 اوتيل وأ) هدحْس رمال حيال ريع باح ايل دبيالعأ
 اود اكو مِهلْبَم نص َنِنْلا ةَبِقاَع َناَكْفْيكاَو يسلم
 َناكاَهَوز هلشر مهي دكسب هللا ميكلضعأذ (ةَّوك هادم

 ضال الو تاَومتلا توطيد هعبشي (عون نم م "عيل
 دِخاْوْ لَو ابِلع (اًري دو)اهلكءاّيشمالاب ىأ (اًجلع ناك
 يأ اهم امر ىياعلا نم اوكا سا اولا كما
 دجال عجول زون نك و)اهِلَع بدي ةئش (جاد نم) ص رألا
 هرابعب ناكمَّسا باق ْمهِلَجَأ ءاحباَذ او)ةَمايَعلا موي ىأ 1( |

 ٍنواملا ميو نينمؤملا باث اب مهلارعأ لت معزا (اًريِصَج
 هتينألااوتنشدا مهل لاَ ٌدارق هلوتفالاوأ ةيكم نسي ةزوس
 * _ةيانونامعَو نان ةيندّموأ 37

 ناْْلاَو اَو) ب وداررمب ملثعأ هللا (سي محتل اير اا من
 دنع ي(كّتإر اعلا عيدبر لظنملا بيحب مكمملا ميك

 ظ 1 ا
 مقل اب ديكاتلا ىدهلاوديجوتلا كلبه ءايبنالاقيرط
 2 مرد الدو لد رْيَد) 0 تيك دكر قويت در.هريعو

 مِدْنسلا نآرغلا ىأ ىأرٌدَعمْأَنَي د يع (ميجرلا»هككم ظ

 هج
 د
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 روتر مهو 71 بضمَو ىازلارثك مم 77 ,
 تنير را ولرتوون وعودة دوايطت

 كرمت ل َو رمل لاقيد (ْلََن ص ىلع ايا ليغت) اهم

 انف لوثرلا ليما كَداَجو كدت نَمهْيِوَكْديي) دوم
 و دي اهةس نر نان توا كاما ذق) َمِبَجأ 8

 ”ملعات 1 ٍضْرَالاَو تاَولمَتلاِ ع ماع هنا ناز منعت اْذَعْلا
 مظنلاب ىلوأ ريب ب ليف بولتلا اع ا

 0 3 0 ل
 ”اد) ةرخّدلل (اًداَسحدلا ”مزنعك نر عاكلا ذي رسال ةلايضع

 ا (مَّسا نود ْنِم)َتودبحت (َنوُلعَْد َنْيبْلا 'كداكرش من منار

 (فورأ) ىلاعت هدا ءاكرش مأّحعَز نذل مانصالا و هريغع ىأ

 هلام هكر (ةل رسمه مأ 1 ٍضْرألاَنماوْسلْحا ذا ٌذاَم) نوربخأ

 (ةنم) هج ( وني حنو انانك مضامين ( مآ َتاَولّسلا)َىلَح (ىف)

 (تزلاطا دعي) ,ام (ْناْلَب) كل ذ نم نسال كرش ىتّممهيل نأب

 انضم هلوتب ٍالط ان (روزعآل اصنعي ماطنمت) تورماكلا
 نك ْنأَصْرَأَْلاَو هرالاو تاَونَمَسلا ينم هَ كلييْمي هنا َنا) سهل عفش

 2 ام (َنااََذاَر مسف مال (نْيَلَو(لاوزل يم ازهمنسمي
 ٠ هاوس ىأ (دح ِءِدْحَب ْنِم لجأ نم)اههكسم )١ 1011110

 6-0 ف ٍ [)راذكلاب اة عِريِخاَت ىف

 كلوسَر ( قيد مه ءاحب شل )ام مه دااهتجا ةياغ (ْياَ
 مريعو ىزاصلاودونملا ( مالا ىدْخإ ْنِم ىَدْهَأ َعْروكيَلا
 تلاقذا اصعب اصعب بيزكت نصاوأر املاهم ةدحاَو ىأىأ

 دوُمملتَسيل ىَراَصْنلاَتلاَقَو يبلع َراَصبلا تسيل ومها



 خم ١

 | نع مقاَحماما) لابجب قراغلا ف التخاك(َك يدك اَوْن
 ىف نعمان ةكعرامككل اهبل ىالخب ئاَظْغلاداَبِع دْعْلاو داع
 (َنْولْمَي َنيِدّلاَنار نينمؤملا داع بونذل (ُنوْفَع) هككم

 اَوَمّسْن اَو)اَهوماَدأ (َه ةالَضلااوماوأَو وسبا ٍنؤرَعَي
 هم َراِحَع نوحْرَب)|هرَعَو ةاكز (ةَيِنالَعواّرَس ْماَنَقْرَداَمي

 روكا اعاب اون ( مروج مافَون) كان (ن ر روبن

 م اطل نو 1 )مود ذل رومعأ | ليف ( نم هدب ١

 ةيَصم َىَحاَوه)نارملا 0

 11 2 دايويمما ناز تكل نس معهتحح تكي نيب
 (َباتكلاانيطع(نئَر وأ ض)رهاَولطلاو نطاوبلاب ملا
 مهني )كتما مو انواع نياننْئطصض َنس نا ْنْلا)نآرملا

 | لمي (كِصنق * مم )ب لملابريصتتلاب (هيعنإ ل اظ
 لسملاىلا منن (َتاَرز ابو زاب قياس مثمعَو) تادوالا بلعأ مب

 لف (كللْوير راي(وّقا هسا نْذاي) لعلاىلاذاشر الا ملبعتلا

 ةَماقا(نّذع تأ نجيم لصنع اًوهر باتكلا مئاربأ

 تسانجرَبخلوعفملاو لعافلا ؛انبلاب مثالثلا نانيواخ دي
 بهذ َنرواَسأ) ضعب (نمابيو) نائرّمخ (َنْوَلَحي )دبل

 0 مْناَِلَو) بَه ذلاب مصرم كولو
 زفزلل (نومَمَل ابر َنا) هعيمج (َتَّرحأ اَنَع بهذ (ىزلا هني
 ناقل أ سيار انلعأ يزل تالا روحَس)
 2 اري انش الو) بعت (يصت وانس لص نم)
 درا يدان كو ابو نيل امد بعسل نم ءاّيعا
 0 20 زال اوَمكَن لاو عنب عيرصتلل

 (بمِإَذَعْنِم مَع تحج الَو) اوعرتسي (ًودومإ) توملاب
 هايل ابره اك(ر وك لكريم مانجا َدَكَر نْيَع مفرط



 نيكشلاو لم ام دعو نبالاو بال اكَباَرق (قءرق] َد) |
 ,ىأ (بْيَمْلاْمَمَر َنْوَسْحَي َنْيِبلاَ د امنا) هلام مكح
 الّصلااوُم اَم او)راذز الاب نوعئتنملا مال هز َر امرك نوند اي

 : كرسي اع اذ) هريعو كرش مريطت كرت سوره وماَدآ ظ
 يزيح محرملا (ٌريِصْلا هَ َقايو) مب صتنحم هحالّصو (هيشعْسْل
 :موللورعاكلا (ْريِصْبْلاَو عال ىوَتْسَياَمَو) ةرحل اف لعل اب
 ه0 د ناميالازونلا الوزرنمكل !(تاَملظلا الور
 منول تا ومال الو ءايخالا ىوتسي هور رانلاو ةنجمنا (نورلا
 ا قم د هلا َنا) دركات :ثالثل اال ةد اين وراذكلاو
 رانك ىأ يول نم عيبا .و)نامالاب هبيحد

 رذنم (ٌرينئ آلا َكنآلام (ْنار نوبيجيف نوم لاب مهممشم
 ينو هيلا باح نس اَريشَتا ىدهيلاب قايد لامس نر
 هل 2
 ,اهر ذني ين 3 هك نع )ةكف لغأ ىأ (َكْوب نكن نارق)اهر ذني ن
 عرب ول ايو) تازيهملا (تانَيْلاْمْهلْسر م 7 ام ني

 نيخيالاوةازونلاوه (رألا نأمل بانك ايو ميهاَرب ا نمصك
 مهيبيذأكتي (اورَْمَكن يدل ات ْنَحأ ع ً”م)اورْبص ا ربصا 5
 كالْمالاَو :روقطلاب مهمل ىراكلا يكنس
 امتلأ نِم لرش هَتلاَن نعت (رث مل1) همقوتم عِقاَووه ىأ
 ؛ اولأاملَسْحُم َتاَرمت مي) ةّييغلانع تامّملا هيف (اًمجج خو هام

 اةدح مج( لاب قد لابن )اهرب رَمْضا رحل ةرصخأك
 اون ةءلّيْت)رمصو ( لنحو يم ( نمو ٌضيب) هرعو لبحبا ف قد رط
 ىاد دبجإبت طع (وُس بيب اًرَعَو) فعْضْلاَو ةدقللا

 ل الْيلَنو بيب رعدوس ا اريثكل اًعِيداَوَت !ةدي دشروخي
 | فلتخم ماَمْنألاَو ٍتاَويلاَو سانلا َنِمَو) درسا بيب رع
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 يه نمره امو هل ةمولخم ىأ لاح( ْعَضَت
 ثاذ ىأ (ِهِرَْغ ص ضَّصْسْن ال ورمل لوط رع ىفدازس ا 7

 د مالا دع اك الان رتارو وارتمملا ظ
 ترقب دعاذه نإ ً + ىوجْسياَمَو نيه 0و

 او دي شم (حاج

 0 َنْولُك انرامخم (حضنعَو 0
 ىَرَتو) ناَجرلاَو 'ولؤللا ف َبْئوْسَيْلَتهيْلِجرامنم لضَو لانس
 ء املاح (َرِخاَومراَمْنم لكىف (هين») نضسلا (َكلعل رص
 (اَوْحَتْبملا ءَدحاَو 2 َةَرندمٌَو ةإَّعم هيفا ب هتشتعأ

 ذك كلل هَ راجل ابا مدع نما اوبلطتما
 مج دج و) دن ريم اتلاف و َلْيَللالسالخدي (خيؤي) كلذ

 (كرمملاو تشل يشل رخو ) طي زمق (ٍلْيَللا ٠هلخدي نان الا '

 مَا "ركل د)ماَيَعل اوي( لال هكاف ف«عرتج هن
 (هيوأ نم نو دلت (َنوُعْدَت َنْيْنْلاَو املا ذل كتر
 ,هاوملاىاعل رين نكس امم ضال وهَو ريع 5
 ةتااماضرع /اوعمس ولو ولو 'يءاَع داعم ال هه ِهعْنَت ءْدَت نأ

 يقر تورمكي ِةماَيَسْلاَمْوَدَو) كوجاتجأ ام( 8
 0 7-5 أمع نمو و نم َنْوَرِمَتَي ىأ هللا 0-2 ا

 اهيأاي) ىلات اوه م اع (رشبْحْلْدم) نيرادل لاوح
 لج لاول اناا كب يقال اةارتشلا نأ نس 00
 َنأيو جبه دي اسي ْنل) م هعنص قف دوج أ نْيَما) هّملحْنعا
 لكي دش ( رعي هللا لع َكلذأَعَو) ذي نا
 سفن (ر (ردو)ل تال ىأ هم ا(ةرْزياَق ضن نرَب القا ؤ
 (اهل جى )رزولاب (ةَلَفْتْم) سنن (ٌعْدَت نار ىَرْخْلا)
 , قعدللا (َناكْوَلَو قس هنم لكتيالاهضعب لوي ادحلأ هنم
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 9 كلك كادي نام الع رعت الف قال
 « دع اَنا) ناطيشلا (ٌنونْعْلا) هل اهئازت هيلح ىف (هّاب

 ندا !)هوعيطتالَو هنا ءعاطب (او دعوو دخن و لع ١

 د (رْيهَسْلاِباَعْصاْنِع اودوكيلرمكلاو هعابتأ (هَب رح

 ص َنيِنَلاَو كيِدَس ب 22و دق تبدل دب هلا

 طاب 1 ةَرغْبعَم ل ِتاَاَصلا اولِجَو 5

 نيك , لهجىأ ىف لزنر هيذبل ال اَمَو ناطيئشلا اوما ظ

 ادتبم نم نا ركاديوملاب (ِلَعاو ل نيف تي

1 

 امي 0م لحي دليلا نم (ضرل أب تال ظ

 ونازل يل كا تبكي :
 رن شوا متنا ناو وال

 1 ناس كيلر ىالاقاو
 (ةانقشك) هجن ىأ ةّيضاملا لائماةياكهم عاضملا (اَباعس
 : اودي بثتلاب (ِتّيَم يلب ىلإ)ةّييخلانَعتاشلاَ هَ

 يصح 2

 يي قؤنملا تيد الكلار 0 غأ

 قط ز)همطرلف«تضاطب الا سل نالفةرخآلاق

 مناور اهوحَو هللاالإ لااله هملعي (ٌبْيطلا لكلا
 .تماركملا (ٌنوزكمي َنْيَْناَوِ)هلَبْعِب (ًدْهْفأ ري حاصلا
 هلدضوا هدييّمت نم ٍةَو دنلارا َد ىف ىنلاب مَ َباَتِيَّسلا)

 مودي برس ذي دم ادع ءدل)لاضنالاو ركذا6هيلرخاوأ

 قلخ (ِباَرُ نم كَهَلخْدئاَر ناَو) كلم ناو) كلم (نوُبَيَّوُه َوْهُكْئلوأ

 اعيم هتيرذ قلن نم ىأ(ةعلن نم ت) هدم رمدآ مكيبأ

 الو نأ نم لمح اموااناناو وازوكذ لحل ورا[ ككعَجَتَم)
5 

 ف مج 64 م



 نال ارادت لافالا 0

 ظ تامالان# تو تيام نيو سر سدوم

 م ةيزاازتوم يرش لس و2670 يكتم

 2 ينل هلثال دباو دمعي مل نآلارباونم
 | يان وجرأو تسوأ سمح هو ةّركمرطاو ةروس
 د هن ىلانت دج ىيالنتما محتل نيعزلا تاب

 اهلا (ضْرأْلاو الملاط اراب ل وأى ندب امككل ذب
 يار ءانالاىلا ( ةلش) دكا لع اجر قبس لانمريغىلت
 | 0-0 1 ءابرو تالْيَو قنم وضخ

 ثمان قاعي لبق أوس لكل َع هسا 0
 0 ل نادال فرست قت

 كك ْريةنباربَحَو آل قاظنعل قل انك تعدرجما وعن

 رممل ا يفتشسال ارو تالا (ضرألا نم (ٌقررطملا 5
 0 هود ل افوهأل ا هلانالا يع قز اد ةانخل ىأ

 ْنارو) قزارلاق لالا ّنأب مرارقا عم ءدّؤحو نع نهرو
 باسو ثعْبلاو دي ل ويكي

 مصاف كلذ كيب 2 1 بياتملاو

 نينكلاقزاجو ةَرخآلاف 0
 .نريغو ثعبلاب ََدَعَو ناسا اَْلاي) نيك را رصنس و



 تلا ذلالاقو) ا لاف ول هلاىلع (ىَرتْشم) بدك (ٌكدإال ١ !ا)نآرقلا|

 ( نيم 2س !اًدهااع (تانره اجيال نارملا ىلا ويف ا وْرَمَك

 ليااَمَو موا وسر ذِي بينكم ْمهاَنيَسا هو لاحت لاق نبا

 و نيتدلا بدو كودك ا (سشرنن نم كبف أ

0 

 2 ميلا (قَسْقاَوبكو) لام ةزيكور ملال وطَو
 هعؤم ماو َوه ىأكالهالاو بومعلاب لع ىراكتا عرسك

 د 0

 (يويغلا# 35 0

 مالسالا(َحل ءانبْلَق) ضرال اتت اونا هت زم َتاَغاَم
 ثم هل قمت ل ىذ (دْيِجت اموررمكلا (لطاَبل اذعِدْيْناَمَو)
 الضاما ىأ (ىننفب ع لص ا او) قحا نع (ْتْلَكَص نال
 كيلو نآرملا نم (نيَر لإ جْوياَمف تيدا نورا
 دع (اوعْرَج ْذ) لوخاي (ىر (ىرتْولَو ٌبينر) اَعَدلل (ٌعْهسسان ا)
 0 ل ٌتيآَرل تعبلا

 ( هياتم اولاوو)روبملاى أ( بن يا 8
 اهدي ةزيهل اب ةواوب ([شْواَستل مديل َناو) ن ارضلاوأ ديك
 ٍةرخالاو هذإ لحم نع (ِدّيِجب نراكَم ا تال

 ٍتوعدمدو)اَن دل (ْلْئَ صوبي روب اوْرْمَكرَوَو)ايندلاف هلحم نا ش
 ل



 يزل حسوب قرا طلي نر َنيذحي نعام
 (سانلارثك نك و) التي هني نا هقيسب ديو دوران اهمما
 *55 51ْالو :يلاَوما امور كلذ (َنْؤْلْعَد آي) كم لهأ ىأ

 ْم) نكل ال! اًميرفد ىأ بره (َّقلْر ان دنع 0
 ىأ 0ولِجج ام ْعّصلا ءازجرتهت كْتَلو ان اكاَص ْلْيَعَوَنَم

 ةسشؤم (تاقعْلا ىف ' رورثكا نر شعب اثم ةنسملا لارج 1
 داو عمج ىنعمب ر مك 9 ةءارف قو هرجع توملانم (َنونِم) (ّنونِم 1

 0 0 0 املا ناب( َتْوَعَسَب

 قر نلف تورضاحم باَدَحْلاَ كل ا)َمَتَودوعَي 2مم أ وانْرع
 كيو )انا ما دبع مه اسي نلِ)هحسري (َقْز قيراط
 نم معد !اعورءالتبا ءاسِي نال وأ طّببلا دب (ةل)هعّيضي

 0 اًريَخَوُهَو دل جو درر يح اف (عئش
 كيج هس مؤي)ر كدا (َو) هسا قز رنمىأ هتلئاع قزرتي
 د امال وها يكب الملل لوم سر نيكرشملا ىأ

 دْيَحِداَو 0 اكاط اًمْساَو اي ىلوالالاَدباَو نيتزمهلا

 َتنبأ) كيرشلا نا (كناخشاولاف
 0 ا ومال تأ ضرتد) 1

 مد ابعو ميوعيطي ىأ نيطاّيشلا ( نحيي نو يح

 مله نووي نوه دّصم (تؤنسنوم مو ركنا
 يروبدلاض عت ى١ (ضاعبل عضنب كليم وبل اذ) هن ملاذ
 وتو ابيذعت لود (اًرَضالَو) عاف اعطت نيدباحلاضعتل
 اهي بمكان َتاَعاَومَو ومو :)اورمك(اؤّئظ َنيِدَل
 ٍداَو(َتاَنَيِب) نآرملا (اَمناَيمِهْيلَعْقْسا َذاَو 0

 هر را ا 0-2

 ا علا ل : 212مل !انهاماؤلاةرلهعانتمب ناَسلب ظ
 بأ هَنَهاَما واقر ماضالاّنم 0 اب كْبْعَي َن

- 

0-0 



 داهمع در (ةلك) هد اًبعلا ىف مئاكرششوي غنا نيذلا) مدحت نيزلا)

 20 نم أ ىلع بلاغلا (ٌنِرِْلا ةاَوظ لبر هل كيش
 تكس ىف كلير مل روك لدي '
 رئسم ريس سائلا ماّمْهالل مدق سيانلانم لاح تف اناا
 كول 1و باذعلاب نرد اكلل ار ذنم (اَري ذب َو) ةنججاب نينمؤملل
 َىمَنوُلْومََو) كلذ (َن 0 مك

 ب 1 ول هكك لها نع( ؟مكَنْبْنْلاَل اَقَو) ٌممايَعلا :ءايقلامويا
 ياو ةاروتل اكمَم دقن ىأ وي ديني ل ابالَو بارما!
 قرت وَلَو) )مف لات لا هل مهر اكمال ثعّبلالتنيلا را
 عجز معد َدِْعَن دنع نوموفؤم) نو موامكلا (َنْؤلياطلا ز اردوعاي
 جامالا لومعصْسْس نيرا ومي لوْ صخب امضي

 يع ا يس ا ١ نع انومددص منال ولو ؛ايؤرلا (اوؤتطكتشسا َنْيْدَلِل)
 نيدللاو مكس َنيلا لاَم) ىنلاب «تينم“ ذوُمامكل)ناميالا

 نكت جن إد ىذالا نع كأن دك تع اوفيس لا

 لهعضتْسا نيل َلاَمَو) كنا ىف (َنيِمْرعج يك
 ماسك
 ا 0

 رسل نم ونررق ىف انكسر أ امَو)اَين دلا ىف (َنوَلعَت اوداكام)ءاّرج
 ْ لك -زا امان ا)نومنتملا اًهْواَسْور لَهو َشسْعلاَهالا

 تمكن والو اَوالاَوْمآرمُك أ نحاول اق و نوف اك

 1 ا ْ



 ا ا نرد وع 0 01

 : ادا ءدججو ىلهنل دي بشل بقة صوأ هنظ و تيل

 .نونمؤلل هى ناّيبلا نيمو :اًِنرَم) نك ىتعع 0
 اللام طيلنص نطل ني مهلا َناَكاَمَو)ءوعبتنت
 | (خِلَس ىاهمديوط نيم ركل ابان مدون نم روبل 1(

 0350 بد طيح لكل ع نر دا امجمالكى ذاع
 | ةقلاموقعزمىأ (:ءْنَعَز َنيِدَلااوُعْذا) ةكمرافكل دهم اي
 نك ف ىلاعت لاق زب موعفنيل هريغىأ (هّللا نود ْص)
 3 10 ا رشو أر يخنم (ةَدلددَز ل اندم
 «م)ىلاعن (خلامو) ةكرش ِنزرْس نم اءييو وش اعَو
 انس "معافا ع الو) نيعبم (ٍزيهَطْن مرة ملآلا
 ةرولا خط (َنأ نكمل ]) هدنع عفش د متحطانامهلوَملاَدَر
 رس ممل مصاول ءانبلاب( عرفا !َقىَحباْو ملراهمضَو
 يضع (اول اقر يف نذالاب لا اهنع تشك(مْولَق نصل
 قمحا) لوملا ولا 0 ا فم

 ان ارق) يع ٌباوجال ولون ل
 انيس (نئبم الص وأ ني للا

 2 )هلاوتمق وا: ا ا
 عنوانا مان اسال ورانبسد اَنمَّرْجَأ نع نولأتش ال
 وهي م ةمايضلار موت اَنئراَنَْيَب عمي لد وكس نوئيبرب نال

0 
 - مم وصح دمع عسسل ب 0 101 قالا د شل ا 01

 نيذلا
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 قدس لاو م« داو نيمي نع (ليامْشو ِنْيَ نع) لدبا
 ا فز رام ىلع (لاو ”ركشاو كير قرر نماولكز مهل |

 ةصوحبالو خابس ابي شيل (هبّيط :نب)آمَس ضرأ ىف ةمعنلا
 (جبيرعلاريكو حالو برقعالو ثوغربالو بأ ذالو

 2وْمَع راها (قااياره يي لمي أين 4و

 ميم ِنَندبْمَْشحي

 انكر لوكات ىنحمب لكأ فاضاب عشجرم ل 0 آ) لصالا
 لْئديَتلا (كلَذ ٍلْيِلَق فِ لِسْنِمُعْدَشَو لذ أ َو) هيلع نطعيو

 (نومكلا ال اَراَجي الا ىذاجب لَو مرفكي (اوزتمك امي مه انينزج)
 لس انياَم أ روفكلا بصم_ىازل اسك منونلاوءايلاب
 ىَرَعْلا َنْئِيَر) نملاب موأبَس نيب (ْمْهْتباَمْلَعَحَرروهالا
 انوريبيّىلا ماشلاىرف ىهورجبّسلاو ءاملاب (اهجفانكر بلا
 ماشلاىلانملانم ةاصاوتم (ةرهاظىّرَف) هراججلل اهيلا
 نوَتيبيَو هّرحاَو ىف نوليضي ثيحعب (ريسلا مجاز نق َو)
 ٌءاَمَو د از )ملا هيف نوجلمحيالَو هرم سءاهيسنا ىلا ىّرخأ ىف

 الدليل ف نوع ائجأل (َنيِنماَماَيأَو لاين امو اوزيس)انلقو |
 ترانس َنْئَب) دعاب ةءارف ىف (ْدّجَب انَبَر اول اَمْف)ر ابن ىف

 بوكرب ءارّصملا لت اولّواطتيلز و امم اهلعجاماثل ا ىلا ||
 مس ااوَلظَو) ةيعنلااورطَف ءاملاودازلالمكو لجاقرلا[
 :شاشرمو) كلذ ىف مهدعب نملٌتْي اح ره التمر كلاب :

 وكلا (َكِل دف نار نا قرم الكد البلا قف هانفرف (ٍفْرَمم لك ْ

 _ معنا لت رْوكَت) ىاعملانع 0 اربع (تاّيآل)

00 



 ل

 0 20 لِ ندب
 |لبكو مق ةرخالاؤرانلا (ريمجتلا باَْعْنِم وق ِلْن) هتعاطبهلأ

 | هل نولمي) هقرخم رضاهم طوسب كام يرضي أبل |
 فام وزع دن املادعصي ةحفترم ةينبأ (بيرائع ( نم 8

 ١ از ودوصو ىأ ساكن نم ئنس هنلثم ْئينلكوهو لاذع عمج |
 تاج ةيعن برام ىقامارحر وصلا ز اتا نكن لو ماخررو ١

 كت عمير يبكض وح حو ةَيِباَج عمج ( قل َوحباَك) ةنغج عمج
 تاتباث (تاْيِسَر رو دقو )مم نوكاي لجر ضلأ ةنغمب'
 دعصب نمل اب ابجي نيذتت اهكامأ مدل زال اوفا

 يكس هدا عاطب (َيْؤاَذ لاب (اًولعا )نلف و مالتلاباَبلا
 قعاصب لِماَعلا (ْنٌوكَ اى دبع ْنِم ٌلِنِلَق ور مكانأ ام ىلع هل
 تاميعأ (َتْوَْلا) نامل ىلع (ىْيَلَعاَمْيَصَ َنلَد) جعل ارك
 لاعال اكلت لمت نجا اَدَيَمالوَح هاصعىلع اًماق ثكَمَو

 رحم هاصع ةضرالا تكا يح توه عش ال اهي داع ىلع ةقاشلا
 تنرأر دصتم ملا راهيؤم لعمال دمام
 - لاب (امي 0 انف ا16 16) ةضرالا اهملكا لوعتللا ٠ اننا ةيسحلا

 (ٌرخانبفا مر جزب و درطت أن اهمالءاّصع فلاب هكرنو
 مهناىأةئزخم (نارمهل نمككا نحيت ْنَيِس)اَنَيَم
 تموم نم منع باغاَم هذمو (َتْيخلا َنْوَبْعَي اود اَكْول)

 مىظليل قاذلالّملا (نْيِهْلاب الهلا اوْنِبل اما نامل

 هنطاامباسحب ةنس نوك ملعوت بيغلا لع ممظ ف الخ ايَح

 ل ن1 ١ا02م ةل تل واموق َتوَم دعباصعل اوم ةضرإلا

 كفيل برعلاّنم سم ا :
- 

 ْ _ ِناَسسْجللاعتمهاةردق ىلع ءةلاذ 52 0 ملا 1 5 7
 0 كاع 0 0007



 افا عض زا 0 3
 ا ْ

 دي مآ) كلذ (ايِنَكِهَلاَلَع) ل صولا ةز عن اهب غمس ئغتشاو
 َنْونِمْؤن ال نيلي ىلاَعَت لاق كل زرب لّيخت نونج (ةَّنح

 ام (بازَعْلا ف )باَنَحلاَو ثعبلا ط ةلّهشلا (َةّرْخَبلا

 اور مطران دلاو قحبانم : (ديِمَبْلالالّصلاَو

 و اجلا ا 2
 هي ال) ىرملا (كِلَذ ىف ّبا) ءايل ات الثلالاعفالاف ةءارق

 من ل واتم وار نِت!نّملَو ءانياَمو

 1 اب (نيظلاو) مبتنل اب (ةَعَم ءم) يجر (يْوآ لابجان)

 'ملاَنل[ق) عم مست اان وعدو ىأ لاا لحم ىلع اهطع

 هننم (لْغآ نآ)انلَفَو نيحعل اكعكي ىف ّناكف ( كن دم

 ٌدَدقَو) ضرالا ىلع اهساال اًَرِحِي لياوكا ورد (تاَكِباَس)
 هلعجأو اعأ ادارس همن اصل نيم عوردلا عيشىأ يرسل

 0 ةلاىأ (اًولَْغاَو) هفلح بّسانتت ثيحب 1

 اناني نرنع 0 ني!

 7# ص نا
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 هيت نيمو لوا ناَكون ناك روم ارنا َناَكَو):نامالا نب . 21 اني ملا

 هسآلا معلا اودوا نيذلا ىربوألا 1! كمارو
 #* 9 ريا نوسمخو ةمجحوأ برأ ىهو

 : تاادب هتشن ىلاتتدح لي 321 محول لقلة ١

 ليما, نصولاَوهدهلا تش نم نومضمب ءاشلا مب داَرملاو
 امظواكلم (ضْألاَقََو تاَوُمتلاْو ام هذ ىزل )لاحت هل
 ”لااولخر اذا هؤالو 1 هدحي اين دل اك(ةرخكلا و ْدحأ ةَلَو)

 ظ 5 (خوام مب هقلْجب ليبتمتا) هدف ىف (خيكتمأَوهَو)
 اَمَو) هريغو تابنك(انهم يودي اَمَو) ؟ريعَو ا( ضل ف)
 (اهميفرد عصي ( برغل اَمَوِإ هربعَو قزر نم (عامتتلان م ٠لِزنُي

 مسهل وئغلا)ئايلوأب (ٌعحَيلاَوظو)' هريعَو لغنم|
 مدت ت1ةبايجلا 6 ةعاَسلا اَنيَنْأَت الا ْرَمَكَنيْنْلاَلاَقَو)
 ده مهّرلاَو ةقصزجاب (ِيذْلاٍلاَع كال موكب
 درو 023,12 بيجي بيتي ريع ال رجاب مالعو أ دتبم

 ' | نِمَرْعْصا لَو ٍضْرَاِلاَقياَلَو تا ومَسلا) هلْ رعصأ (قّدذ) ْ
 | ظونحلاح وللاوهندب (نيبم (ننبم بانك الارم الو كلذ |
 اهل َكْيِلَوا تاَىكلَصلاا وليا اًوَسآَنِب مانيلا )امه (ىَرل)
 وح نحو ؤعس ننزل ق)ةنجماف نسح نّسح ( مب 66 فْزِرَو فزووَو ةربطم |
 ّفايامفوانه ةداَرَف قَو (َنئرمُم) نآرملا 0 1آ)لاطبا ْ

 اَيوبوغَيدانل نيقباسموأ انزج نيد دّقم ىأ نيزجاعم
 نحر نم ٌباْذَِْهْل كيلو ا) بام عالو ثعبالن املا
 بانَءوْزجرل ةفص مذ ةرلا ورجماب لوم (ميل) باذحلا خس

 بانل اونمؤس نكاد للحب عكر

 مليت نم كيلا اير نم كيل! لري [ىذل ) هب اصح أو مالّس نب ها دبعك
 قير يار ءاىدفتونال صن لا نال أ

 كعك وحسم هداج رحم هسج و ا



 0 0 م َءاَسةَءارَف فو 1
 | ىكثسم ىأ (ٍباَرَحْلاَنِم نب 0 مر ابر ىكهيلا قيرط
 1 ابّوءاره ىف و هد دع (اَريْم' و

 1 دا 90 ميبن ان 09 زكنالاوسأ نيل انا ياًهظَععأ
 هنأ ًالا انعم لِيتْخينأ هعنم اًمالثممهلوقب (ىسوُماْو ذآ

 لت غيل رجع يو عّضو نأب ولاَ اًممَْشا ماَرَبَف)دأ
 هكر دأف لشارساؤب نِمءالَم نيب َصَقَو حبري ارفف
 فة صوب ةَرداال هوأرف هرتتشاو بوند ذأ ىسوما
 انّه ب ئذوا امو هاَجاَذ (ْيِحَو فدع ناكْو)ة يصخا
 ديراات ةشق نع زصر لاه ارص مش ماجيت
 اَدو كلذ نم حَتوهيلع هلىَص َينلاَسضْعَف هام تاكا

 ىفىراذؤلاو اورريّصْف ازرع نمرثك أب ىذؤوادّعل ىسوم هنئا سس

 اَياَو وص (اميدَسلْوَفاَولَوَفَو ومنا سااومن اوم نَا 2

 طم نمو مود 3: يار فعد و )هيلبصسي ثلا نعأ زكا ضي
 اًتراربولطم اعلان (ًمظعاَرْؤَرآَف نَعَف هَلوُسَرَو 3

 باول نءايلعف قاضاقرطو تاؤاشللا
 نأ (لابحياو ٍضْرَألاَو ِتاَوْمَتلِإْزَعِ) باد علان ماكر َو 2

 امم نطخ (َنْعَمْسَأَو ليي ْنآَنَِب اه)اتطمو افاد
 ةيحل (مولظ َناع ان !) ِهْيلَع اهضرعدحب مدنا اهَلَمحَو
 ت د ةّدلَعَتم ماللا (ٌدَدا َبِدَحْيِل)ِمب , (لوهجل هلع

 ٍىرْردْلاَو تاَععاَنْلِاَو َنيِمْه ملال مد[ل مح يلع بتيرملا |
 َنينِمئوْلَلَع هناَبْسِسَو)ناًمالانيعّتضملا (تااكريشلأ و



 ع

 | هسانوفصيرامكلاهَو (مَلوُسَرَو َهلاَنَوذ ون َنيِدَلا نا 5

 مع هلوسر نوب ذككو كيرشلاودلولا نم هنت هزنم وهام
 اذ (اًميْْم اباَدَعْمْهَل دعو م هدئبأ (ةَرْخآْلاَو ايثاتلا ذَا
 ترانمثؤملاو نينماوم لا نونو َنْيَدَلاَو)رانلاَوُشَو ةناَها
 كامن لمح امم )ولع اةريطب مغوعري منت اًميَعب

 بلِصِلَو ْنَأِل لد يل ااه اي)انََب (اَسيبْم امم بو) هد كاولت
 | (نهيِنِب الج نِم َنهنيلَع َنيِنرْدُي نيِنِمِؤؤم لا ِءاَنِضَو َكَنِاََبَو
 ا(صعبزيخري ىأ ةأرملا اب لمْشَس ىتلا ةءالملا ىو بابل عمج
 (َفذ [َكلِلذ) ةٌكحاْءانيعالاَنهمَجاَحمنِجَرْخاَ ا

 ضرعنلاب (َنْنَدْوُي الر ئ ارح رم أب ( َنَرْعُن نأ) ىلابّرَهأ
 نومئانملا َناكَذ نههوجو نيطئيالف ءامال فال نم

 درت زم نيم تلا اسال ناك نهل توضع
 اووانلا هي )مست مال (َنَْلا نهرتس ذا نم (ًمجَررتَسلا

 قَووْمِجْملا ا ل

 اول 0

 : 0 : ماا 0 دجو رع يب 2 0
 كلذ ردا نس ىأ (هّللاَدَّي : '.) ميرعالا ةهجلع اذه ويف مكحلا ىأ

 نان مومفاتم ى ةيضاملامالاّنم (نْبَق نما ولَخ َنيِدْلا ق)
 هما اوبس تكا ردم دش دي نأ و نينم وملا



 ا الل «“

 | ف نيءانلا ىدحا ك رتب (ل َدَبَت نأ الور َكِنَريخاَف اللا

 متو نيضعتوأ نهملطت نأب (حيورأ ْنِس نيي)ل مالا
 نيم مامهال! ّنلْمْسَح َكَبَحع اوْلَو) تفلط ص ل دب( ٠

 ةرهدحب ب ملسو هيلع مسا َكِلَم دف و كل لصف ءامال نم ١
 -اك لعد ناك تايحف تامّو ميهار اهل تّدلوَو يرام

 لانو ويئاولح نال اوس نيابي اي ظيفح (بيِضَر أنش

 اولَخَدَتَف ( اعط ىلإ) ءاعذلابلوخدلا ف(“ 0

 ضد (5ان1) ٌنيرظتنم (نيرظاان رم
 اؤكم (اَ اوشن او 'مطعْطاَداَناَولْخْداَنمْعْداَذإ 0
 ثكلا (ككو َنا) ضعبل مكعب نم (ْثْيَحب نيبِيأَحسس)
 ١ دال شاور مجري نأ (كي هئئعنيذ ّىَتلا ى ذوب ناك
 د غور ناب لرتيال ىأ مدري نأ (َيحا نم
 5500 انزال وز
 ولعل يَط 5 ةارتس (بياجر ارو نم ةرهول أساذ
 "زود نأ كل َن 0 اماَمَو)ةَسرملارطاّوخملاَم ( نبع ١ ََى

2 000 
 (ةوفْحنو (ًايَضاو ديت ناجع )اين ذ (هّتلاَدَحِع َنادكِلَو ّن
 مكي ذات يجلسون لكي ناَهناَناف)« دعب نهحاكت ى
 نم اَوخااإلو ناب الو نهم اب! ىف نمل حانمخبال) هيلع

 ىأ (ٌن ادني الَو َنِماَوَحَل ءاباِلَو ٌنِْنِإَو خامس ال و
 تادشلاَو ءازءالا نم ( نم امأ تكلم اَمالَو) تانمؤملا

 0 0 و) باريتنمنهوماكَو ّنهوري
 تار نن هْيلَع قيال ديس نس ناك هنا َّبا!) مب
 سنبل ردع قلل لن ٌروُلَصي هيك المو
 جا هكر لل صرهللا اولوتف وش ىأ ب (َيِلئَساْؤْلسَوِوْيَلَع ءْيلَماوْلَص

 | تاع



 اون <

 0 و ) نهرو ا ش: دول كر
 : ةيديصك ىلا, رامكل الم كيل 1 تا ءاَف ااه

 م

 10 نا اج جل از 0 (

 نمل ةَصِلاَحِ) فاد ص ريد د اهبحا كد بلطي (اهكتسَم
 ْنَف) فادصربع نم هلل ظْعلب حكنلا تبول مذ

 ىينالازم هج وز ؟ى) نينمؤل اىأ (ْمْلَعاَسْضْرْف مانع
 د[ دوب آل اوجوزتي الو ةوض درأ ءاو دي زس ال نأب
 هريعو ءارش ارشج امال انم ( منع امم أ تكلم اَم) ىف (ق)سهمَو
 ع .هّيبانكت اكاهكل ام. نح نم ةّمالانوكت نأي

 نيام نلعتم قلك ءطولا ليداريتشت نأَو ةّنئؤلاَو
 ومعها َناَك) حاكتلاىف قيض (حرح َكْيَلَع نوكت) كلذ
 (تمزت) كلذ ئئةعسوتلاب جب ونملاب ((جَر)هنعزّرحلارسعَي اف
 نعكيلَو نأ ىأ (َنرِْم امص ْنَم (مم ءاًسن نمررحوت هل دي ءايلاو مهل |ب

0001 0 

 تي سعد نم َكيَلا) مضم (ىو ذود َو)اهمَ
 |حاتجالف) ةوشعلان م (َتمْلْرَعْنَسممِ) تبلط (َتعَسبَمَو)
 ش تماكن أ دعب كلذ ىفرّيخ كيلا اهّيمَضَو ةاهيلط قن(َكْيَلَع

 0 قالا يتناسب تيدر رداع اندباو ع :



 | “ا

 0 م تاكام) ممَبس اع هملخل اعال انا (ًييِسَح

 هيلع جي الو دلاو ىأ دز ز ابأ سيل ('كلاجر نم ٍدَحأ

 يا 4 بدئز هنَجوزب جوملا ظ

 ارق َواَيْب نوكت هدعُب لجر نبا هل نوكء الف (َنيِيِبَنلأ |
 ع ون ل الا تاكو )اوجخ مب ىأ جنح ةكاك هلا خا
 هتهدر شب 0 ا ا

 تل ما 4 لم

 ىأ يكلم ليصل دّلاوط)ءرزحاؤر اَننلالَوأ -
 دبلة مكل نورطختْسي ىأ ندع الَمَو) كمحرتيا[

 ذاهالئأ رؤقلا ىلإ, رمكلاىأ ىأ ِتاَرَظلا نمد كايامجبلّرخا هجاّرخا

 هَدَدياَوَه عَ رجا ماهل دعو ةكإللا ناّسلب مالَب

 مهي وا نملع نسا لال تيوتا

 0 يل ف

 اًرِسَو) مرحأب (منأد أي) هتعاط ىلا (بقا ريما ور دانلا

 0 َّنأب َنيبِمِدولر شب َى) ءب ءاددهاللا ىف هلم ىأ (ًريِنْ ':

 نِاَمْلاَو نيرفاكلا علت الَو) ةنجب اوه مريكآلْصم هلا
 مهز اجيال ظهاَذأ) كرنا(ْغَدو) كتعبرش فلاخيامف

 كيفاكو هن (ِهَلا نع لود َو)ر عأب م«فرعؤخ نأ ىلا هيِلَع

 . 2 د ااونَم [َنيِنّلا انهمأ اي) هيلااضؤفم ليك شاب كور

 وئاقارقفن ناو َنٍَْيطْومْلاَص أ تالا تك

 0 لا ع لا
 ًاليِججاَحاَرَس َنُهَوْحَرسَو) ىنفاشلا هيلع قاض نئاهلاقإ



 اهركتنر اح نب ديل نعو مس هيلع هللا ص ىبنلا ايطخ'
 مس هيلع هللا ّصىملا نا لف اممظل الع نيح كل ذ
 || دوف هلوُْسَرَو َهلاٍصْعَت َصَو) ةيآللايضر م هس اهبطخ

 ظ منََسَو هيلع ههاضوبنلا اًهجوْرْفانَتَب يب 1
 000 عفو نيح دعب الع ضم عقول
 اديزاوت وهيل قوبل اهم, ليز ندى

 اوصنم (وايو) لاهنت لاق 5كَجوز كيل كم لاَمفاهفارف
 (ِهْيْلَع تعد [ق) مالسالاب وي ادا معن اى ل ومَن ت)ركذاب
 ءارْشا هيل هاجم ىبس نم ناكئرا نبديزّوهَوَّقانعالاب

 ءاَنِبنَو هت ةخنضأوا ةثعبلا لف َسْوهْيِلَعسإْوص هللا لوس

 ىنحيَو)اهفالطرمأ ىف (َهَتاَىْياََكَجْوَر َكَيَلَعْ يما
 امكرادول نأَو تتح نم 0 0

 3 مق
0 

 اد هه (مّللا ا و 0 0 جرح نم

 ءايبسالا نم 0 ب ب
 : ذأ َناَكو) حاكتلاؤمهل ةعسوت كلذ ىف مهل حرتحاال نأ

 ا ااا عما ف 23 هلمف (وَللا

 7 : هالحكي يانا ةلاقم ساوث ايما يلا



 يلا ءاسن ايا دايز ةنحجايف ا ىف اير اقر ده انْدتْعاو)
 لل هرلا ةكرح تلتناهرشكو ءارلاؤعب تر نم اهنضف قا .ارلاسكب نررفا هلأ رارعلا نم ( نكت تبق ) هدو 0 نم قوما َنلُعَو) ظ د (نطرم ولد ىف عدا عطيف لاجيت َنْعَصنحُ الور ظعأ نكلاذ هللا (َنْشْيََ ا اند دعاك يحاك

 مالشالالبضاَم ىأ (ىلوألا ِةّيِلدياَميل َجْرَمَت) ءلْضأ نم نيءاننلا اىدمل كلب( )نسوا رج تضل ١

 دلل 25 يس 2 مالشسالا دعب راهظالاوو لاجيرلل نهنسا م ءاسنل ار اهظأ نم ْ

٠. - - 

 نووم

 : | بنايز هتخاو شمت نب هللا ديَعىفتلزن هل وسرؤوهدارعأ ١ فالخ (ئهرطمأ ني)ر اًيتنحالا ىأ ('ةريخي حلولا 210117 ءايل .
 ع م يحمس هموم كا احس



 ٍ ا ول قادم 2 0

 000 01 ل تارا

 ةككالملاو جّرلاب (َلاَتِتْلا نينو اا
 3 0 "ناو

 0 50 ل
 رم دص ا

 ذه
-2 

 5 5 أهنئ 0 0 ايار هل

 7 ايدل يدق ىأ جلخ اوشبأ) ((ًمظعءاًرْجأ) ةرحألاَة د اداب نك

 فكل كادي نكن تاي نبل[ دلال
 :وو (َْعاَصِ) ةنّيِب ىضىأ تنتب ىأ اهرسكو ءايلا خيب
 هديل نم وراقيه منو

 ودرع باع يعض (نيَمْعْ ُباَزَحْلا[ل) باذ علا بد
 نك عطي ينعي ْنَصَواَريِسَ هللا َلَع كلذ َناَكَو) هيلشم ى 5
 نب َتَماَعَرْحْل بيو [ًياَصْْضَتَو هل وُسَرَو هلا

 ظ جور ةيناتضل,ةازه فاتن عيه با
 ةديعأو 0



 :يم) نئطبشلا (َنيو وتل كنا يَ ندم م“ :
 ناب يلو الامن 3 رخال نيمو

 ممئأرز ينف وم ١ ءاجبا ذاق) 0 ا نون ريظملاحوهق ميشو |
 2 ودكو ارظنك(ىَْل اك عاود َكَنلاَن ظني
 بهوان ارك عأ تلا نوبات تش ىذا

 0 0 ال درر هديل حل تبإ اند وهلس) ةيعطل ظ
 وذ ل َكْيَلو | )ويلطي ةمغلاىأ ري ' هّيس ادا لح ظ

 قطر اطابحلا توتال 0 :
 2 (َبارخْألَنوُسحي)مداَر دلك اسوا

 ارحل تأي نايق) م 000 ع
 برا 2 :اولداونعت 1
 سيل َميداَبلا ف تون اكىأ ا

1 

 تاشلاَو املا : ةلاؤمب دفا ٌةتسَح اهتضَو ةزمهلارشكب
 موَيلاو) فاح (هللا وحرم تاكز كل نم ل دب نيل هنطاوم

 ىأَراَنَ) كلذكسيلْنَم فالخب (ًريكَمَسارْكَد 2
 ؟هسساان دع واماَنَهاول ان)رافكلا نم (َتاَر نحال نون . ا

 ف (ٌهْلوُسَرَو شاف ٌدَصَورٍصملاَو ءالتبإلاّنم (؛هلوُسَرَو

 هلادعوباَعي دصن (اناىاإلا) كلذ همهَداَر امور ٍدعَولا

 اودهاءاماوه مصل اجي نينو َنِم) مال (اًمِلْتَسَو
 م فا تو هيعمل بلا عتابا نم يَا .ٍ

 سفسب نم ميرمو) هلل لبس ف لف وأ تام (ةّيحح ىضخ
 الا تدلنم و (ةليربست اول نيام ولدا ١



 تلام(ْاَصْي الات عا ْزارو) برغم او قرشم لان م لّفسأَو

 ضيم بولعلاتَعَلَمَو) باحب لكن ماهو دع ىلا ْئْم لكن ع
 || نوظَتَو)فوملا ة تش نم مول كلا ونس جو ةركح عمج
 لطب كاسه يأيلاورضنملاب ةملتنحملا يكفل
 (اوُنرِلَرَو) ءريعنمصلخملا نتيبتبل اوربت خا (َنووسُوملا
 0 ١(ق)عزملا ةتش نم ادي دَّحاَلارَل زز)اوكرح
 تزداشلغا تعض ( ضرع منولف يذلا نسم املا
 تاق !قزالطاب /ارو:> ل ازرصنلاب (كهلوُطَرَو دقات َنِعَو
 0 لمريم (ترَي لدا ير نقدا ىأ (ي قا
 ملامضب (يك ٌماَعْمالا ل عفلانْزَوَو ةماعلا فرص لَو
 نم مكز انه ىلا (اونعج او):ناكمالَو َماَقاالىأ اضف

 00 َسوهيلع هه ىصونبلاعماوجرخا ود اكو هني ملا
 02 ماعز هز اتوا لامن هلا تاغ

 ين ةنيصح راع (ةرؤعانتوأل نا َنولْوَمِ)ءوجيلا

 نم (اًراَرعألا اًراَرَه التو دنرت)اَم نا د ريط نخل

 (اَهراَصْو ممل ةنيدللا ىأ (ْتَلِخْتْوَلَو)لاَنصلا
 كيلا َمَنَنِهَلا)نولخادل مهل أس ىأ اٌؤَلْيْس 2 )اهيجاون
 00 موطأ ىارصتلاو تاب هلا

 َنولَوُنال لف نمسا او ذَف 0 سد ال ااه

 8 ٠ك نل لق) مب ءاؤولا نع (ةلْوْعْسَم هنا ْذْهَعَنأَكَو

 وعم الإ 0 ْرَرْفْنأ

 ثا 2700 مل ناين كاملا مرارع دبا يندلاو
 عت الد ماوس ع ءارانا ار اناا ّنِم) كريج ([مئصخَت |

 0205 اريخ يحز مياهنا (نارارالا وسب يصب(
 (تيِصْفالَو) مهعنني لَو هريعىأ (هنا نود نصره

 عقدي



0 

 (نككو) كلذىف مي عاطخل امي حانج ْمْيلعَسْنلَو)
 هللا تاكو ىرلا دبه هيذ ([كلؤلَف ثدَيعَت امد
 | كلذ ىف مب ((مجر) ىلا لبق محلوق نم ناكأمل (اًرونمنع

00 

 (نيرحب ّيملاو نينماوملا نم هلا بانك ) ثرالا (ضعبب
 مالسالالوأ ٌناكىذلا هَ

 ةيص فورم:
 ثراب ةرحجهلاو ناميالاب ثرال ا مش ىأ (كِلذ ناكر اجب
 ىبانكلابديراو (اًروططشم باكا ىن) ماحرالا ىوذ

 َنيِئِيلاَنِماَن ْنَحأ زالركد ا (و)ظ وضحا وللا نيك ضوملا
 ٍةَرَذ عمجز نلاكمدآ بلص نماوحرخلا نيح (ْمُهفاْسْئِم
 ومو مِهارب او جود نمو كْدِمَوِ) لمار عصأ ىو
 ركذو,ندابعىلاوعدَيَو هاو دبَعَي نأب (ٌحيرَمْ ب ىَسيِعَو
 ةاثيم ممان نحل َو)رماعل لضخ نطتع نم ةّسملا
 ىلاعت هلل اب نيَمِلاَوهَو هوامحامم وول ابادي دش (اًضيْنع
 (مهفْذِصْنع نيد داصلا)هنلا (لأشيِل) َق اثيملاذخأ غ
 للاعت (دعأو) مني رهاكلا اتيكبت ةلاّسرلا غيل ىف
 ان ذخأ لعنطتعّوه امل ؤم املأ ابا دع) م6 (ّنررِفاكْلِل)

 ا ٍلَعِلا تمد اوركذا اًونَم (َنئْنَذ ا اَعأ ي)
 السر و)َق دن ار ضَحماَيأ نوبزحجمراوكلا نم (ةؤتسل
 .امرثقا تاكو ةككالملانم اهو رت م اًدونجَو اجي رهن
 (نيكرتلاب رك نم ءادل ابو ق نؤ رفح مال اب (ٌنْولَْعَي
 اولا لع أ نم (152 لسنا ْنِمَو كفوف نم ا راج دااريصم)

 ٠٠ مح سس اص ءخب بم مح ١



 او+غ

 تدوم تما كي[ نو امل 1 لضَتْنُم حم ا) مبا ذعلالازنا
 « مهلاتقب الالب انهو كزم نوير تشيك لتشو أ

 ظ لع هد (هّلاَىَنا نَّسلا اا هجر نحر ماجن

 اعيش فل ايام (َنيِمْ اَنْلَأَو نرْفاكلأ عظم لَو ) ءاوقت
 هّتلختامف امكح) هنود وكت امي 000 تال
 ناك هسا ّنا!) نارملاى 1 (َكِيَر٠ رمكْيَلا ونام ع تاو

 نا لك وري نونا سو قو يي اًرييخَن توات اع

 لاقنملعادر (ِهِوْوَجْفنْبِب :بلق مليم 0
 لمع نملضعأ امنم وكب لهعي نيرلق هل ناراوكأا نم

 لصالاف ةياشل املا بم 9 .اكالبف فلاأال فلأالب نوره
 ِتنأ هتّجورل الئمدجاّولا لوب (َنْحِم)ءاغلا ىف مغدم

 تدل ذب همر ىف تايمال اكىأ يكن اهَم١) ب رهظك( ىلع
 هطرشب ةَرامكلا مب بحيامماَو الط ةيلهاحجا فت عملا

 وو يو مج (5ابذ احا لاجل ةدوس فرك 3
 يكلف 5 5) ةقيفح ( كاتب )هل أبا هيسب أر ينعل دي نم

 || ئتملا وْ املاولاو نيقفانملاو دوهلائ أ (”خهاوفأي
 د1 12 اكول شح تحب نب نا و ةيلع نام
 اولاد سو هلع هنا كصجبلا هاّنِبَت ىذلا7 ميراح نب دير

 وُمِدْدَماَو) كل د ىف ىلاعن هللا 0 ذكأف هنبا ةأرحارجخ حوزت

 نكك حلال يبس (لْيِيَّسلا ىدْئيوهو) كل د ىف(حلا
 (ملْنِإَف هل َدنِع) ل دعأ لْطَسف اوله اس موعد

 امكعوتلكيِلاَو وموت داَوْخاَو هاب اَوَمْحَن

 شيلو



 ينسب سساورسالاو لسلام الأ
 غزل بارع (ربكألا با َذَحْلا )لف ( كئذ) ضرما 7
 نَحو) ن املا ىلا (توُعِحِدي مغم قد نم ىأ (ْملحَل)
 ىأ ضرع نآرملا ير تايب 0 نوت مظأ

 نوهت )نيكرشملاىأ (َنيِمزلا نمان!) هنم عظادحأالإ
 رم ين كتالق): ءاروتلا (َباٌنكْلاَس وماني ذهل

 رش! ىيلزاي داق (ىّده) باكلاوأىشوم ىأ

 د تع نكس ظ
 درءأب) سانلا(تو ٌدْنم)
 3 دم هوا اود اك) !مثو دع نم

 انيؤنعومالل ارسكب ةءاّرق و (َنونفْؤي)
 اوم اك امو ةمايقلار وت منيب ليو كلا
 5 مذهل دهب ْلَوأ) نيدلارمأ نم (َنْوعِلَْمي
 نيران كاكا ةكمرافكل نّتبتي ىأ (ْمِهلْبَقْنِم
 مهلريمضنم لاح (نوشْني) هيرفكب م الا نوت ١
 اوربت ماشلا ىلا هاشمى كاسم ف)
 (توُعَمْسس الف ()انترتد لع تالالد (ٍتايكل َكِلَذ قَن!)

 م أمس

 5 مو عا )اين تامال لة الا 4

 ري 2 دولهم اعنا
 1 تدل متن ودود



 لدلك
 .ٍ: يب جب ب 2 5 55 تح

 ةيدصت كنم (انعيتو) 0 ثتعبلا للا رك ا( يضم انكر

 ًئلَصْلمن)اَين ديلا ىلا (اتغجن اق) (تغجنا) هينمهانب ذكك لشررلا
 ولا حد
 1ك يطأ تح سوو
 لامة دامالاعدتو دة ةاتشتلا|
 (ةْجن م خهيج نذل هام الزوهو (َقملْوَملا محنك )اهم

 اولي ذا ةنزجامهل لوتتو نيم ساَتلاَو) نحب
 درتبعأ (اله" موي اقل[ عيت امم) باد علا (اوفو'ذف)
 اوتموذَو) باذّلاف ماكر (يكانيَست انا)مب املا
 5 ءادلا (يللا تاذعا|

 91د! نيِنَلا) نكرتلا ياي نم عمل غ1 بياكل

 فمع (نوُربكَسْسَم خو ءدح دوب هنلان احس اول اق ىأ (8 زد نيسبنلم وكس رانك طاووس
 0 اعز مدترت ( مم وحاب انضَت)ةعاطنا و نامالا
 د ليذلاب مت الضلاهشرغب اِطضاللا ءصاوم

 اعو) هتمحر يف ( 3 باًعمصو)باقعنم (افؤحت 12 نوع ذَي)

 نحأ ام ضد ضد الق) نوه دّصَتي (قوقنينل اًنَهَدَر
 ة اره ىو منيعأ هبّرّمنام (نيغأ ٍةَّرك نمؤلهل) ئجخ
 تاك ؟قرلفبا نا ءارج) راصمءاءلانوكشب

 ' ةليس مولا ك1 (َتوُوَتْسِنالًقساو َناَكْننَم اَسِصْوَم 7

 دلت اَنِجْمَْلَف تاكاَصلااولَعَواَوَْمآ َنيِنلااَمَأ)
 َنيدْلااَّمَأَو 1 ة ندمت ادامه فيضلا تعياموه (الزن

 اور نكمل ماو 5 م)بييكلاوزمكلاب لومَسُم
 بذا يل نيران ذي وجر نأ
 باَرَعْلاَن نءْممَمَعِي نّنَلَو نوب دَكتةب*م عيكىذلا دال

 0 مالا



) "| 

 . (هنوثد نم) ةكمر امكأي كل ام) مب قيلي ءاوحْسا كلملاريرمسأ

 يدخلو صاد سقت ان ا (َيبو نِم) هريغىأ
 ردالا/بدي) نوم وساده (َثو سالف () كيعمبا نع عن

 را ث ( مس طعن دع) اين دل ةذع (ضئألاىلا ارك نم

  قوايثدلاىف (نوثدْطَتارعةَنَس فل هر َدَعِم َناكوْوَت ف هْيلإ)
 هلومأ» نملة ماضلا امويوهعوةنسّمل ]نيس لاش ةا ')

 ةالصم ِهيلَعَّمخل نوكيف نمؤملا اما قرامكلا ىلا 1
 قل انا (َكِلَذ) ثيرحلا و اما ماسّدلا ف اهيلص يي ةبرتحم

 00 كربلا
 |َنسحءِدَلا) هتعاطلهأب (ْعيحَّرلا٠ م“ ىوعي غ1 0
 لبا كشمو ةفص يعامل اللا ق 2 سَ
 اس ]عجم نيل نما دا (نإ د (ناَماِلاَيَلَحأ َدَبَو) ق) لاّجْسا
 طاف تيجص عويس انو ةثلس اليا
 اوس يش)

 هتتدذل يأ 051ج 0
 0 ؟ (عْمَسلا)

 أن :رصنأب اهيفانيغ ضاق الضان آ) ثعبلاو 1 ظ

 كنا مارطتشا (وْيٍبجَقلَحَوَل انش )!همبارعب اطلت دلل

 مح ةّينانلاليبشنو نيبزنهلاق يه تق

4 
 ا 5



 تاالاةزمكلا ني توم صفر 1 2

 || جولس ءات الا اهتم (اَنياي اين اعو) هرفك ع قايم ذسو
 (فسانلا اهبيأ اي) ىلاحت هلل امعنل تدار ّدغ (دياَتَحْت كال!
 دِلاو) غي (ىزخ ال اًمْوِناَوْسْحََو 'مَبَراوَمَت)) ةكم لهأ ىأإ
 ا نع اَينْدلا يحل مط اله) ثعلب قادعَوَتإ ؤ ! ادت الا ني زروق ةولؤم الور يشف هداك نع
 ينل نوُرعْلال هلاكمات هملح ىف (هّلن اي كَرْحَي الَو) مالشالا|
 كارلا 1 ةزتنور ىوقتوم عاقل لع دنيا
 هال ضو هلت تق وب (تيَحَلادِدِي دشسلاَو
 اَمَو) ىلاَعَت شارع: ث الثلا صالحا ملعيالَو يدا ماركذأ
 ادا هلكت رس وأ ريخ نم (اًدغ ثسك< ادام سمن ىدذت
 دهر هينَكدو ( ُتْوَع ضْرَأ أب سمت ىررذُت امَوِ) لاحت

 فور هرهاظكهنطايب يقي نسكب( 5
 علنع هسا ناة سمح بيخلا خافم ثيدجرع تاما

 #2 * 0 اع

 دوب تونا ةتيكم ةرىيسلاةروس

 | لئِمْرَيَ) مب هدارمب للعأ هلدا (مكا محَرلا نمل هلا نش)

 ذاوخ ىو كن نت (َبِيَرالاا كتبم نارقلا (ٍباّدكلا
 ١

| 

 'ماَرمْفا َنولؤتعم) 125 ) مَآ نائربخ(َيملاَمَل ايكو ر ص) ظ

 أ ةّيفان ناو هب نكبر نب 0و او لبان دوع
 كراّدناب (َتو ننهي ماهْلَعَل َكِلاَف نمر دن نم :هان 7
 ْ (مِاَجاةَّنِس نان امو ضر" كيلا تا تا ١ ىذّلاذَش ار

 د ل هوت دعت اهم" هولل | ها --3 هرم ١١ ار 1
2 



 : 0ص
 وهو ايل باع ةّرخدلاذ( ذراع مل متاح

 | ممل أم) مق مال (نكن )اصيح هنع نو دجي الر انلا باذع

 00 نابل صْرلاَوتاَونتلاَقَخْنَم

 أ للك 1نينكاتلا امس الر يمضلا واو لانمالاىلاوتل عفا

 انولعيال مْ لب ديصوتل هلع ةزجئروهظرك( (ونب نزح
 ديَِواَملحَو كلب (ِضْرَآلاَو تاون قاَمتي) مهلك دوجو
 هتلخ نع (وِيل اوله هَناَّنار هريغامو ةدابعلاَو حسا
 الفأر نِمٍضْرَأَ أقام َناولَواهعنص دون (ديملا)

 0 مع نطع(ز َيْلاَو

 هلاك 0 5

 لات وس الشائك الوان تيذي موال

 ير 5216 9 را
 ا اَنا) نوكيف نكة لكي نال ائِعِبَو امل

 وع دوم ا
 كن ف (هرئاامنم رمل مكمشل ارت وررحآلا
 ننجح امرنا ناو ةَمايقلامودوه (ٌّيمَسملجاَّن
 (توعذيأع و) تيانلا (ىَمنأَو ههنا َنآباروكدملا (َكللَد)
 عمان ياتو لئازلا (لطابلا يود نم) تو دبمعَي هانا ءايلا

 تارنرل ا ململا ليك رْهّصلابهتلخول (يملاوه|
 عا 0 يضل وويل نسل ل

 ا /

 اكد ل هايمام نش



 | (فيِطل هلل َن1) هيلع بسامجذ طنا تا هبت أير كلذ نم.
 مل ابْمَأَو ةالَصلاَو ب اي)اهءاكم (ٌسيخد اهجلرختشساب |

 ايلاف الابعب كباصا ام لير يْصاَوْركْملاَنِعْسآَق
 ظ منولولااهناموزعم ىأ (دووم ال ام ْرَع نما دوكذلا (كل ذدَنألا

 سال دحر ِعاَصَن ءءازف فو (زعيصْت د و )!مموجول َجِدَع
 اءاليخئأ (اًحرضْرألاف شع وراربكت مل ءكهجو لالا 0
 اننا انوه هيشمفرتخجتم (لاتتم لعلها نا كانا

 و سلا بيب لانإ 0 0 0

 سمسل أ نم ظ

 هذ 0 1 توام 2 كا

 َكللذرنعَو ءاًصعالا م يوْسنَو ةروصلا نسحوَو مره

 ا ميل ليد ارو ديل لاب لب هسا هلزن أ (ريِبَم
 م وعبتي (أ !ىلاعتل ا 0 ب

 ظ 0 0 وا

 امك حمال (مازمكر د وع اي(َكنْرْحي الْقَرَمَكنَمَو)
 0 هما َنا اول عام ممَتنَف خه عجرم
 دلا ف (مْعَيم) هيطزاج ه هريمكا/ فا



 هاب/ ١

 ظ كولا نورين (خوث اهل ةقولش أ ضأن 0 ْش

 | باهومكرشأ قتلا خوينا ً
 هرخء صب ىذلا ىعمياذَو أ دتبمر اتا ماهتتسا امو ىلاعت

 لب نيلومذلا 3سم دس هد جبامَولعلا نعقولعم ورأو ||
 نعينأو مهكر شاب نيب (نيبْم ليال نؤلباغلإ) لاس الل

 دو بامسالاوتايتلاقزجلا نم مي املس اَنَعَلَو)
 وزو ةثعبلّبف قي ناك ة رْودَأَم ةريثك ه ىحو لولا
 ١ نسكأ الأ كب دق لاَةَوايتْملا ريو محلا هنعذخأوهتشعب

 ْ 0 ار ناىلابيالىذلا ل اقّرْش سانلاى أهل ليسو تيكا ١

 ا دل اطععأ اميل تيزتكش ) ن أهل انلو ىأ(نآل ايم ى انا
 0 رك تاون (هِسْضْنِل زثشدام او ءداىاَو زكشت ٌنَمَو) ةىكىحا نم

 | وم نحل هَملخَنع ع هَناَناَي)ةمعنلا (رتكن مؤهلا
 ريبصت (دادي اي ةطيدوهَو نال ْناْمْلَلاَق ا

 مجرف (ٌمظعتلاظلا) ههلاب (ٌكَرشلاَن هاي لرششآل)قامشا
 يب اا !اوب ناحل ا ان انيَصَو و ”ءاوهيلا

 للحل تفعض ىأ (نهَو ٌلَعانَهَو) تنهوذ (هّم 0

 هماطق ىأ لاَصنوز)5ةالولل تفعضوقلطلا تدعو
 سصلا ىلإ َكْيَدِلاَولولَر لالا
 معن لام لص نع كلاَذَع دهاَجْنارو) عجرملاى1
 فو انتم همست ةئفاروم |

 ٍبانأَنَم قدوط ليس غنا ةلضلا اًوَرِبلا فورعملاب ىأ
 يب ملا ”2) :عاطلاب (ىلإ) مجَر

 و ضاع ف ا ةّيِصَولا ةلْمحَو هيلع مز اجاف
 ِلدْرَخْنِص ِةَّبَحْلاَعْنِم كتْنا ارةكيسلا لضم اىأ (انثا

 ناكهْوحأ ف ىأ (ضالاز أ َتاَوْنَتلاِفْوأ رع نكي



 ٌْ | فاما لماىل تارك ا ل ا - ءارفىو

 نيد ا (ًةالَّصلا َنوُمعَمن َنْدَلا) ١ ةر اسال نعم نم كلت

 عب (ٌنِضْيِلِ ضعي
 م0

 تازءؤهل َكدلوا)اهءاوزهم (اًؤْرط) ىرتشس لع اعطع
 "3 نآرقل ا2الا نهحلال اةا وزة نا هاون ربطها

 امجرفو هيت أى اءاهعمنَب ل ناع)ازبكيم (اتيئيشلم
 ,ىلوالئن ارب ةشاثلاوأ لور يمض نم نال اخ“ احهيبنشلا انانحَت د
 هب مم ةراشيلاركد و مؤم ميلا ادع هدعأ (ئرتيَبف)
 ىَريْشِيفر جي ة ةريممل قأي ن اكثراحمانبرضنلاوهوا

 مدام نالوَمنَو ةكملهأ اهب ثدحيَو مجاعالارابخأ
 :ؤرلاو سراؤ ثيداحأ مكثدحا ان أور ومو داع يداك

 اولمَسعْو اوم نيله نال نارّملا ءاّهْساَنوكََيَو هئيدح
 ظ هر دعم لاح (ايف ني دل ا ميعنلا تانج خليل تااضلا

 .؟لعوىأ (اَقَحوَتاَدْعَو)اًهولخدا ذاب م دولخ ادعم ىأ

 هدنعتىت هيلهي الىذلا 0س نزعل وهَواامَح هَمَحَو كلذ هللا

 .الاليش عضيأل ىزلا (عكمنأ)هديعَوَو دعو اجت نم

 اداعع تنيلا ىأ (اَبْمْوَرَن وعر تغب تاَوْملاَّقلَخ)ءل حمم ىف

 نيوز الص دعال نب قداَصوهَوةاَوطْسالاَوهَو

 دخت (نِيم)ال(ْنآ)ل هل ةعفت مالاّبج ( ىو َر ضْرألا
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 ير ياا ا

 ك0 كنا
 (تامالاو كا ياو ا دنا مولا

 امرا فتول
 .( ههائصب ام ىلا عوجرلا ىأ ىتعلامب ال توست

 0 يار فورس فال نر 2
 ةعلالشم باب دوعاي (مةئج) سف مال (نْدِل وامه اهيبنت |
 اتانؤنلالاوتل ةرلانود هنم فذح(َنِلْوَمَيلِ) ىوملديلاو 5
 منم ورم نيل )نينكاتلا انحلال عمجاريمضواَولاَوإ

 ابائسا تولحْسأْلا اما 0
 : قاتلا عْيظَي كِل َرَك ليطابأ
 ب (هلل اَنُعَو َنازيضاف) هالؤن بولو اع عب ايديجونلا



 ؟ ٠6

 رع السر نفل ق) هيو دس دقو كسول سل[ انايع
 تايضاولا مضأو اب تانيه مهِمْوَه لاَالس) كيب
 ينل ماع إذ) مهوب نكد هسا ميل اسر ىف مهيض دصولت
 رض انيلَعاَمَحناََو) مود نكن يذل اذكانعا (اومّرجأ
 'هّلا] نينمْؤلا ءاجحاَو مهكال الهاب نرداكل ىلع (َنينمْوملا
 ءايتلا اتناول ظل )هعرت بعيد ليتك حايزلا لِسرب ىذلا

 نيتملا ضنك ل : كو ههانب ال5
 0 ب ) رطم ا (َقْرّوْلاىرَمْف) ةَدَرَه ةوّرفتم اعطو اموكسو
 نم امي ص)قدول اب (مبباصا از تاماصلاو انرةظست أ هلالخ

 دقو (ٌنآقرظملاب نوحّرفي (َنودْْبَنْسِي هاذا داع
 نيم دركات (َِْق نِمْخِهْمْلَع لري نأ ٍلْبَق نان اك :
 8 حرر اث 6 اضف رش (لازرظن اف)هل ارنا 0

 | ادبي ىل (ابتؤم دخَب ضْرَال دي فيك ارطملاب هنهن ىأ

 ٌلِعَوْهَو ثوم ا جح) ضرالاىيحلا (ْكل ٌزَّنا) تبنت 7 نأ

 تان ةرضم (اي الس زأ) سف النيل ريدم اكن
 (هِدْحَبْنِم) مسملا باوجاو راَص (اوَلَظُل اًرْفِْصُم ْءْواَرَف)
 كرما ةعنلا نود (ٌتورمكي) هرارغصا دعب ىأ
 نيتزهلقيقحتن (اًراناعلا َمْطلا َمْْنْضاِلَو َنْوْللا ْعمْس ال
 ش عي ٍُدْماوْلَم) 0 اوتار 1

 0 مولا( (نانهتَب الص ْنَعِربعْلا ى دراهإَتن
 (ٌتولرش زلهف) نآرملا 0 س1 )كح ظ
 نصوم كل علا نا َسا) هلا يحل ةودحما

 عضوه وزحأ (فْغَض لَن َلَعَحب َّلَعَجَسس) نيهيم ءاع
 ةَوكِدْحَب نم لإ بابشلا ةَوَف ىأ مَّوَف) ةّيلوعلفلا
 [الثلإؤ فعضلا اورمرهأ بيشو ربك افعضُةْيَِسَواًمعَْص

 ندكن
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 ةانزلانم بولطملا مساب ىتسف هنسرثككب لاطعيل يدعو ةبه

 الئ)ديزي ىأ نيطمملا (ساّنلا ل اَوُم ا ول ان ون ئءل)ةلماعملا

 '|| جيس اًمو) نيطعمل هم باوثال ىأ (َ هسا )وكري ( ونْرَي
 وفصل 5كيلو أف هدا هجَو)انب (َتودْي رت ؟ دئرت) ةقادّص (َةإكّر نم |

 ا تايوتا هيدا .

 |عكشانم (؟ كرش نم لَه يك ً
 عم ل 1 أ

 رطلا طب رائملاىأ تلاد م
 ة3تيبرابمالا لَيلاد البلا ىأ(رخجلاَو)تاَيلا ةلقز ٠

 + ىصاّحملا نم (سانلا ى دن تَبَسكامي )بث ام : 0
 اوعي مهلعلا هتبوقعىأ ولع (اوليعئدل صنع نولاَو ءايلاب

 تيكا اوزطناف ضال اىاوزيس) هكترانكل ند )نودوني

 (َنيكررم :همكا ناك لبق ْنِم نينا َةَبَفاَع َن اك
 نتاج 50 0 انَمَو منكاسمو مهيكشساب

 0 اا وق ايْن ليف نسامالشالا نود
 نر ورح وع رح و

 ٍراَثلاَو ةةمالا تاس دمت نورت الاؤرضالا
 اعاَصإ ع نَمَو)رانل اَوهَو هرمكل ابو (ْعْكه ِثآَعَفَرَف نمل
 اقرت نما فمهلز انَم نووي (تو ْدَهْم خمسا

 نمتااصلااَولَخاَوَس اسد نوعدسس

 ريع ءأ (تيرهاكلا تحال ثار) مميشي (هِلْضَف
 ىعم (ِتاَرْشَمْم حأب .ري لست نأ لادن (هتاَيأْنِمَو)

 تا 3 (عرجايزاه نعل (للاَقرْجعِلَو .
 كر ا علوا و ةراجمل قدرلا يرض نيالا

 ا ا

 ا



|. 

 حوت يقتسملا (يَملا نب (عملا نب دلال ذا اوكرشت نأب هول ديال ىأ

 ا ديجود (َنْوْبْعَيأل ةكمراذكىأ :[(يانلار كَ َنِكلَو) هلل

 نمل اخ نهرو برعأ اين ىلاعت (عّيَلإ) نيعجار (َنيِبيِبْش)
 | اضل اوف آو هوفاخ (ةْوَمْتاَو)اوهفأ ىأ ا اك تالاف

 امرها دازماةداعاب لدي (َنيَلاَنِ مكر

 كلْذؤاَوّرف (اًعيْساَودآكَو) مودبحي ايم هفألتخأب (مغيد

 تورورسم (نوحرف) هدنع ( مين دل ا مخم (برحل كر
 6 قر ءاهرا يذلا منيدوكرتوا اوضة اضفت

 (تيييِنْم ثءَراؤعَد) ةذش (ةرط) ةكمرادكىأ (َساّنلا
 رطملاب ( َةَمحَر م 0 صدرا تيحا

 دقرا(مانيت اهو ا :

5-00 1 

 اطلت : 1ر5 ب602 رظ نسج( 00
 (َؤك مبان 6 اي) هلال د ملكك (لك ونه ان نكو ةدج
 ةكيرافك(سانلا اند أاًد اوال كارش 0

 م اًوررطب 06 (اهياوُحرف) ةيعد (ةَجَم)
 م 2 11 ة دش ب
 0 0 نأن ممل ناش نمو ةمحرلا نم
 ميرا ظلتي#لا ناراولكي ورب َوأ) هّدشلا دنع
 ؛ كين هفّيضب هقّيضر (ٌز ِدَْيَو)اناهجما (ئءاَسي ('ءاْسي نل)هعسوب
 قولا تااا«ب نوفل كابلز نب َت!)«لتبا
 | (لليتسملاَنْباَوَنيِكْسماَو ةلضلاربلا نم (ُدَقَحبمبارَملا
 هرخ كل ل د) كلذ فهل عيتىهنلا ةّماو ةق دّضل مرو نءرواسملا

 َكفَلواَو) نوليعي امم.َباَوْن ىأ (هَللاَةْجَوَنو ديري نيذلِ
 ًاينيطعدنأب امر نمسا اَمَور نوزئافلا (ت | (نوملتلا 'ه

 ىف



 نو ليفارسازغن 0 ع ظ
 ؛اييحأ اهم (َنوُجْرْحم 'َعْنأاَ :1!روبتلا نب ثعبلا وصلا
 تاون ْنمهَلَو) ىلا عّت,تايكنم ةوع دب امم مجوز
 نويل نيا لاكيبع الو اكلم (ضْرَألاَو

 مهكالد دحب ( هدي مَ ) سانلا (َىاماَو دب ىَنْلاَوْعَو
 نيبطاملارو ديعاَم ىلارظنلاب هدّبلا نع وتلف لوف ا

 ظ لامن ها دنعامهف لاو مثيا كنب نم لهسأ ٌىنسا ة داعأ نم

 ِصْراْلاَو َتاَوْمَسلاف غلا لشملا ةلَور ةلوهشلاىف ءاوس
 ف( 0

 يول يرانا سا
 امعب نولكجم تلياكد دنع ءزدحا ىلا مك ءاكرش ككل امج

 كاازطم هت اجل قدك لاك



0 

 اولَص ينحمب َسلااوحجَسىأ (هللا ناحْبْسف َنوُرَصْحم باَّذَحْلا
 ب زملا ناَتالّص هيف ءامملاو نولخدت ىأ (َنوُنس َنيِح)
 ةالَصديدَو حابصلاو نولخدت (توُطْصَت نيِحَو) ءاشملاَو
 "أ ليج هانعمو ضارتعا (نْرأْلاَو تاَوْمَتلاَف ْنكأ ةلَو) ور عبضلا
 نجوا صحلا الص هيف نيحنتفطَع ماًيِشيَعَو)امهيلهأ
 جو رلغلا» الص هيف سسهظلاو نولخدت نوهت

 ا درا مان نال حلا جياع
 1 و مم )ةّضيبلاو ةفطنملا(َتيملأ يري ور
 (توْجح) جارخالا (َكَدكو)امسبي ىأ (اهّتيوَس َدْمَب) تابنلاب ||
 لالالا تان ور لوطا ريالا انبلاب روبشلا نم ١
 مد اذا مغر مدك مكضأ ىأ (باَرث نم 'مَقَلَخ ْنآ) تركدق لت
 قلنا نِعَو) ضرالاىف(َنوُدْشَعْدَت) ورشيد حو مز نم (رشم

 شامقردا خت وح تا تاو 200
 اهذلأتو (هيلااومكْتَحِل) ءاسنلا قلاب لاٍنطر نيءاسنلا

 روكذملا(كل د يف َّناةَمَنَوَةَدَوَم)اعيم (كنُيَ
 قبب نمق) لانها عنصو ىف(َنوُركُفَسم هدم تاي
 0 راما هل تال ينالاو تونا

 مدأوا هزيغو داس ض اي نع( و َوْلاَو)اهِريعَو َهَّنَمعَو
 تلال (تاَيآل كل ' ىف ّنا)ةدحلَو ةأَرحاودحلَو لجردالوأ

 كوز ىأاهر كو ماللا خفب (َنيِجاَحْللر ىلاعت تر دق ىلع

 (رامناَوْل يللا يللا مكفاسوناَيانَعَو معلا ىلواو لوّسعلا
 مدصتوأ (هِلْضْف نمرراهنلاب ( كاب اور لعل مدا
 (قوعمريوَسل ايل كِل فَتال د اًراب ةشيعملابلظ ىف

 5 اراىأ يكبر مت انا نمو) رابعا رتب كي عاهس |
 لزم وزر طملاو ميعملا (ًعَيطَو) قِعاوصلانمرياسملا (ةؤخ

 ا

 يآ
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 "مه رخال نبع 2 كلذريغَو سارغلاو ءانبلاَو ةعارزلا و
 ظ هني لَو ا) ديكات هةذاعا (َنْوِلْفاَع

 90م ضال ت م '

 تاو ثعببلا دعب اهنا منت كلذل (قمتت لك
 ىأ وزفات مّ اقلب كب رافكى أ( نمي
 فضْرآلا قاوزيِسَي ْلَوَأ) توللدعب ثعبل اب نوم دال
 هو مالا نم هتف نم نياق هَبقاعَن اكس يكون ديف
 دوعوداهك(ةَو وق عمم سا اتهم كل لها

 هور 22 نرملاَو عرزلا اهويلَفَو اَعونرَح (ضزالا ودان
 ِتيانبملاب لش خت ءاجو) ةكمر اذكى أ (اهوُوسمح ًممرخكأ
 :رجريجنمهيكالهاب (مللطمِل اهنا ناَكاَ) تارهاشلا جاب
 نك مس) مهكسر مهي نككب (َنولظي ْمُهَسْض ا اوداك نك 3(
 اير الا وسالاث ينأت (ىَءوُنَسلا اوءاسانبْنْلاَةَبْفاَع

 لل وفا بضم ناك مساق: فر ىلع

 هع ) نارقلا (للاَت يآ او دكا نأب ىأ (ثأل مت هاا

 ديجي منا سانلا قل ئشني ىأ اكول أ توزع اب
 الا ءايلاب موجب موُم دعب م عيّملح ىأ
 000000 00 سلبي ”ةَعاَسلا ومد مْوَيَو)

 (م كرس نم مدهل) نوكيا ىأ ( كك ل و) مجخج عاطتغال

 اكو اتش مهل اوعنشيل 0 مور نم
 ٌمْؤبَو) مغم نيؤيتم ىأ سماك ماكرشِب) نودوكك ىأ
 تونمؤملاىأ (َنْوفَّرَمتَي)دِركات (ْنْئَمْوَيةَءاَسِلاْمْوَعَت
 ىف مهفتامياَصلااًولِعَواَوْنَم ان نيلن ا ةيرداكلاو

 اونركواوزتعك َنْنْلا ام 1َو) نورس رسد (نوربحي ) ةنج (قص
 ف كلوت ضو ثعبلا جلال نشا 0



 ,بدلؤا) 0 سا لع ىَرمف
 (نيررمكلل) وأم (ىَوْنَ 0 ف سيل 5 اجامل بانكلا
 انه حو (نيداو هاندا مموه وهو كل ذاق ىأ
 . و !قاانيلاريّسلا قرط ىأ (اًمْلَبْس حْمَي ِدْهَل)

 نوعلاورصنلاب نينمؤلل (ّنين يملا
 0 توأ نوتس مهو ةركم مولا ةروس
 تبلط) كل ذب هدر ملعأهسا ( ملا يح يلا نمحّرلا هللا يسم )

 | لب باكل هأ اوسيلرق سراف ابلغ 6 مهو (موّرلا
 تلون كيفك وانك خرنعف ناثوالا نودي

 برو ا ىأ (ضرألاَة زر ورلا سراؤ تيلغ 0

 ىدايلأَو ناسيجما امي قتلا َةَريز مجاب سراؤ ىلامورلاضر
 0 ب ع
 سراو (َنوُنِلْدَمَس) .) مايا سراف ةبلغ ىأ لوعنعملا ىلاردصملا

 رشعلا وأ عشتلا ىلا ثالثلا نيباعوه (نيبس عضو
 َتبلِعو لّوالاءاّيسلالاَّيمةكب اشلا ةنكلافناَسْيحياوسل اذ
 بلت ليفني لخبيمْ'ئالدطر ساندرا
 اينانموزلا ةَيلْعَوالّوأس راف ةبلغ نأىنعلا هدب نعوم ورلا
 حرب وار بلت ىأ (ٍةْيَمْويَون َداَرا ىأ هارعأب
 اولَعو كل ذب اوحرمدَّقَو سراف ىلع مهايا ( هدا نسب َنونسْدْوما

 مهجرو عم هيف كل ذي لبريج لوز ردب وي معوفو روي م

 رلاولا نير ِجْلاَوهَو اشي رضي ) هيو نيكرشملا ىلع مهرمصتس
 ال را دلما نع لدي دصم (هلازخو) نيس ولنا اا مجَلا)

 نك مب ( .ةفزاط رصلا لام دققل صال و
 0 0 ع ىأ(س م اّرلأ صا

 هر اجلا نماْسياَكَم ىأ (ايناذلا ةايت (يارهاحت زنا |

 -ارزذاو



 او

 راو نيكرشملا ىدأ لعىأ (اوُزَبَص َنيِزْلار هرجالااذهأ|
 ثْيَحْ م مهفز ريف 0 اهظ
 م لبعد !نوبتحيال

 دار عم نكت ل ناو نورجاهيمل همي كابا واهدي اشار

 ِضْرَأَلاَو ِتاَولتل يلم راَمكلا ىآ 0
 نود رصي (َنْوُكدْو ذ نأ ساَنلْوَمِسِلَرملاَو 0

 هعسي (َقْرَرِلاطْسُبَ 0
 هع ل قوطي ندمت انامل عا 5

 لع موس لحب هللا َنأ)؛ البا ءاشيي نليهأ طشبتلا
 نم ْلْزَ ذ صْرهسل أسر مسق مال( مال (ْنُتَلَو)قيِضتلاَو طسبلا
 تا أو لاا ”اموارتلا

 0 كلذ مشان (َنولَقْعِي لا

 ويضل ةرحالا رومان برَملا امأ و (ٌبِعَل 0 دلا
 ةاًيماوفعمب ناويه ةرْلاَراَدلا نال يف اهءَرْم
 ف اوُبِكَراَدإ) معاند ار زمام كلذ (َنْوْلْطَياْوناَكْوَل)
 ترعدتال ىأ ءاعرما ىأ (نيدلا هَل َنيِصِلْحن هنا اوَعَد املا

 اَرلالا ماجن اَوهال اهفشكيال ةذشيف ما الرع
 (وعسملَو) ةرعنلا نم هايس م اوذمكمل) هب (َنوكرسُي ْمهاَذا ْ

 دهئرمأ مالل ا نوكسب ةءارق ىف رق مانض الا داع ىلع امج
 اتم اراوهعي ماوي و7١ كلذ ةَبقاع (َنولْعَي فووَسف)
 مه وحرم لسانا ماض قام ًمرحادكم مهدلت 0

 ةغنبَو نؤنم؛وي) خرضلا (للصاَبْلايَفَأ) مم ودايبَس والت 1

 0 مظاردّحنأ الوأ(ْنَمَورمهكرشاب (َنورمكِهَسا ||
 ا أأ1]1|1|1]1]11] ]1 1١



 1 2 رح طع و محاص ةقانكت اي ايات

 انك!ق) هاني تيكا زني (هم انصار! ةززغهل (لكز

 م03أ) ةيصعملالهارانلاب ىراذنارهظم يجرد 1 ِ
 |١ تارقلا(َباصل أ َكِيَلَع اَنْلّرَن ان ا)اوملط امو ( مهن
 ركام فةلنم ال ايتن اإل اتسم :كرهذ هنأ قشور
 00 َركْذَو ةمجَرل ١ بانكلا( كلَ ف نا ٍتايلا نم
 دصب (ديْس'كئَِبَو يب شايفك ف َنْونِمْودِيْوَغل)
 يد احو ىلا هنمو (ضْرآْلاَو تاَوْمَسْلا قام 'كثعد)

 ( شابا 0
 ظ 0 هن اص ىا امص 6 و2 يح 4

 ظ ا 9 كك
 ا مَ نرد ابطل هج ناو
 رعأن يأن ش ايديف (الؤتضو ربيطسن [ نك نمؤتهفز وف
 مساماودو ذ) باذعلاب لكوملا لومي ىأ ِءايلاِبَو لوق 0

 اون نين اى ِداَبعاي)اننوتومدالف هدازجىأ (َنُؤ
 ب ا ل ل
 لزئارشينت ل ضرأ نما ااورجام نأب ةَرابجل ااه
 اهب مالسالاراهلظا نم قيضاوند اك لكم يف ثم ءافكضف
 ءادلاَو ءانلاب (َنوُحِحْرَت ديلا تملا ةَّمْناَذ سيفن هكر
 تاحناَصلااًولعَواَوْس ا َنيِنْلاَو) ثعبلا دحَب
 221 101 ل1 م 32 ءاوثلا ّنم نونلاد عب ةئلْملاب ةَءارْط ىفو هل زن

 نم ى جي ارح هيج نِ) ىف ف ذي فرغ ىلا هّسي دعت َو
 ل ارح 87د اخ شذ اهيج) دولؤخلا نر دعم (ٌنْيدلاَخَر :دل احر امل ا اهمحع
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 نوعذتنملا م: الركدل اباوتصخ (َنيِنصْؤنْلل) ىلاَعَت هت د دق ىلع
 راكان قا حوامل نيرماكلا فالخم نامبالاوو اهم
 او ا نعل انعيمت ةالصلا نإ ةالَّصلامَفاَو) نارملا

 م كا هيدا كرك نبذ )ام ءرملا ادام كلذاب/نأش نم ىأ اًعرْس '؛

 0 مل
 ىلا ةلّد اجلا ىأ (ىنابل | باكل له اول دام الوز مب
 ل! ءيج كت هيبنلا مت ايي هللا ىلا اعدل اك( خسحأىه)
 ةيزحجاب اوزقي نااوب اوبر احنأب (مةماواغ نيزبلا
 مؤلف قير ا وطميدوأ اوم ثيد قَحْفيَتسلاب مهول دارج

 4 0 يلا ودول مل

 ةاؤفنمو) نارتلا 6 رت وصاو) ريع و مال نيه دب دق

 2 هه سم نآرتلانامهرهظَو هولا (توزفالا آلا
 (ِهِلْيَف نمولشت كنكامو) كلذاو دحر قح مب ىءايياَو
 4 0-0-0 ا

18 7 1 
 تري دلاروّذن 0-5 مب ا 1 ارقلا 8 0م نع“

 ال اننا دي امَو) توظفحي نينمؤملاىأ (لجكااؤنوأ
 اولاقوز مهل اهروهظ دمباهو دج دوملاىأ (نوللالغلا
 تر نِمْبَي () د ىأ (هْيَلَع لت الَه (َلْوَل) ةكمر افكىأ

 شح قاد ب



 ««*ا١

 ني اهم امل ةدكؤم لاح (َنيِبِسْعم ٍضْرالا اْوْشْحَت لَو
 هلزلزلا قفل 'مم َدَحآَو وب كت) سنع ةئلث لاشك ضرع

 بكرلا لعن يكراب (َنْيم ام حدد او تحض أق) دي بشلا |
 | ضاوعم هكررو فرَّضلاب ( روم وار اع انكذمهأ (ق) نيتّيم

 ردعجيلاب (ْنْكأَسَم نم) مهكالها كنتَ ْلَوَو) ةزيبَملأَو
 ىجاءلاوزمكلا نم (زلهَل اعأ ْناطِئَتلا لهل َنِتَّرَو) نمْلاَو
 (ترِصْبَتْسْماوداَكَو) قح ل يبس (لْيِبَسلا نعمه ٌدَصَف)
 ٌدَوْلَوَناَماهَو َنْوَعْرَْفَو نوراق)انكلهأ (ق)ررئاصم ىوذ
 ايكسان) تارهاظمل ا | (تاَنَيَْلاب ىسوم) لبق نم ( يه ءاج

 جرم (ةلكف)انباذع نيس اذ (َنيِقِباَساود كامو ضْرَأْلا
 (اًمصاَحويلَء انآ نر آم ممم هين ذيبان ذخأ) نروكذملا
 ؛هْس ذَخْن م ممْمو) طول مومكء اد صحابي ةفصاء اهي ر
 تو داوكٌضْرَهلاباَنْفَسَحْنَم متمو) دوُمك (ةَحيَّصلا |

 َناَكاَمَو) همووَو نوعزدو حودموّمك ف َرْعَأ ْنَمعمْمَو)
 ميت اود اك نككو) بن ذريعب م« ذعيف ميما
 هللنو 5م اورج اسِنْل ال حم) ببذل باكتراب (َنْوبْظَت
 ْثَرَيماَب وكمل الك )اهيعطذ نوحر امانا ىأ (ةانِلْوَأ

 تمويل ا) تعض (َنَهْوأ َنايو) هيلاىوأت اهيسفنل (اَنْيَب
 انصالا كل ذكائرب الو اّرحاهنع مفديال (توبكتعْلاَتنَيْل |
 هل َنا) اهو دينعاَم كلذ (َنْوُطْمَي اَوِداَكْوَل) يدب اع عفنت ال
 نِم)ءَنلاَو ءايلاب نوديعد (نوعْذدي) ىزلاىنعمب (اماكْفَت
 نو (يكن) هكلس ىف نيِِعْلاَوطَو حس نم) ةرمنع (هنرود
 امو ساس اهيربْصَم) نارملاىف (لاَثْماَلاَك لِي و) هعنص

 'هَللَولَح) توريد (َنومِاَملاآل)اشهنب ىأ (هليغب |
 ةلالد (ةَيال كلر َنا)اًمحم ىأ قحاب ٌضْرَآلاَو تاَونمتلا

 ردم اع



 أ(ةَسحاعْلاَن ود أنل) نيعضوللاىف توكل لام

 | سضالا (َنيماَمْلا م مَآ نما 37

 قرط ٌلْيِبَسلا َنوعطْفَتَو لاجَرلا نويل كش 9
 ْ كر 65 0 م ا ةزامل / ١ ةّسح | 6 ا

 000 د )١ ين :

 اال: تتنوع 0

 زنا ىف ىلوف قيّمحتن (نيرئطما بر َلاَق) ِهيِلِعاَعَب لف
 53 تيلادات ا نيساتلا بِي امْوَّمْلاَلَع) باذولا

 هر : السر ثءاحال) .ءاعدهها تاهجْساذ

 لاء ”انااول اق) ءلىب َبوَعَمَنَو َقاَسْساب

 لإ لاق]نوماك نيل انام 6 ع

. 0 
 هوحولاز ا م َقاّصَو) عمبَسب نزح

 در لسر م هؤملاعأف همودمهيلَع انف فاض ةَروصي

 عاود دشتلاب (كومْم نإ نرخ لَو ثنَعالاْول اَقَو
 كلخأ ب ضم (َسِربإغْلاَنِم تن اكَكَتَأَرْم ال !َك نهار |

 ديدشسلاَو فيهختلاب (َنْوليْماَنا) ناكلا ل ىلع فطع

 لينا هموت ناباذَم ارجيله لْمَلعا
 22 تلورر قلع ببتب ىأ بقوا ومشت اوناكز ىذلا

 (تْواِقْعَتِمْوَسِل) اهءارخر ان اه ةرهاظض فَسَيَببَياَنِْم

 2 اَمفاَحْتم ما َني ذم َكإ)انلَسرا(3) نورت َدَنَي

 أدم ايلا َوهَو ءوشخا رجلا موك اواو هللا دعا
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 : َنسْدْلأَو اوياذع نم مرصنب (ريِصَس
 1 قنا وتخ 0 ياما و و < و

 و 0 0 انا
 هدام أتم دعيه (تاّيكَل )خم ئامجتا ىأ (َكِلَذ ىنَتا) ىفَنا)

 | ريستي نّمز قا اكم ضور ءاّمْشاو اًهداَحَو كي
 م( الت ردك وللا درحوتب نود دصِي (َنْوْنِمْوْثِمْوَعِل)

 ْحْدَمْلا ار مهاَربا (َلاَقر) م نوعفتنملا
 را را ودب اا

- 0 
 نية زامل ربعي

 ا م ا
 ىوئارم ( جاهم جا ميهاربا (لاقو)ن اًراههيخأ نباّوهَو
 2 رجاعو هّموه طوكر ىّرعأ ثْيَحىلاى أ (َنَرىلا)

 ) هكل موف رنزعْلاَو هت ماسلا ىلا قارجلا اوس
 : (رْعْعََو قار ليم انادعت نلاَنبَهَوَو) هعنصفا
 دي ءايبسال لك َهَونّنبلاِهَسيَرز اَنْ عَحَو) ف احسادعُب ظ

 ًةاَرؤسلاىأ بركلا نعم بيكا يضعمب (َباَدكلاَو) هنيزذ نم ميهارب
 5( لا دلاف رخو نآرَملاَو روبرت ةلومنلاق ظ

 ا ا

 ام وةساْنلاليهصَو نيتزمالاويعبح منا 2 1
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 |تامحاور اعود ىأ (ةاَنِئَي أف) توكرشم (ٌنْولِظ هَ
 ةربع (ةَياهاَنْلَعِجَو) ايه هعم اود اكٌنيذلاىأ (ةَنيِمّسلا
 ساعومهلوسراوصعنا سانلاّنم مدحت نم (نيملاَعلل)

 ا( قر سانلارثكتَحرشكاؤأ ةنّس نيس نافوطلادعَب حد
 هبا عاوفا> (ةومداو هلئااو ذبعاِهِمْوَشِل َلاَو د! َيِهاَرب )
 مسك ن !)مانْضالا ةَابع نم هيلع تام( يم ! د١

 هريغئأ (هللا نود ْنِصَنو ديت امن ا) ءريط نم ريح 6 َدولْعَت
 ا مهءاكرش دانوألاةرأ ابذكتولومت (كفا| نوت 2 َداَناَتْوَأ)

 داوبال ًمْزِر مك نوكلممال هلا نود نم نو ْدِمْعَس نيِديلا َن)

 هو دبْعاَو) هنم هوبلطا (َقّرَرِلاَه اسيا وفزرب

0 

 و أ مضدوه ( قلم هَ اعدم تيكر امرا ءاتلاءاجلاب

 3 ترهل اناس نسال
 قلم نمروكذملا (َكِلذ َنا) مادي اكقلخما 1 (ة ديمي روه
 لم) ىفاثلا نورك فيكت (ٌريِسَت شالو فاشلة كالا
 مكلْبَق ناكنمل (َقَليما دب فيكون اى صرألا ناورئيس

 | عّص ارستمو ادم (ةرخكلاءأكّتلا قومي اخر منابر
 وبلا هن يدا ل نانا نهشلا نيك

 هسيمحر نانسزم# يو) هبي نعد (؟اَسي م ب ذَعي) 3

 نم مجبر (ّن 'ئتاام)َنودرَس تو

 هدونومنال أ ابو مول (:ازنلارالَو ضْنَألايل) م ) مكاردا
 ال و)هنم كمي (عِلَو نص) هريعىأ (هللاَن وذنعأ امو



 نشحاةءاصياعأ لتشخ  ةلاوي تاَضالا اًنْيصَوَو)
 1 د لدهاج ناو )اهرزمي نأب

 دال (نيخاصم الؤ) هل موههفمالف, اولل ةمنفاوم 2

 َريِْلاَو)ب سس جاف (َنْولْعَن "حكام

 ءانبنالا (نيمياضلاىف غم 177 تماشيا"
 | انس لومي نمسانلا َنِمْور مهم هرشحم نأب ءانلو الا
 بارعكإمل هاو أ ىأ (س الا هنو َلَعَجَِسا ىف ذولا اق شاب

 مّسف مال (ْنيلو) قفانيف مهعيش رف هنم ئونحلا ىف (هّنلا

 فدح<َنْلَوُمَيْلااوْمَعَف كبَر نِم) نينمؤملا ( مضت اج

 00 ذرل نود هنم

0 
 انكسار ما

 وهاك ٍةَماَيَعِلاَمْوَي َنلَحْسَْلَو) م«بلّمممهلالضاَو

 نيلذنلاف ماللاَو يبون لاوس هللا لَعَّنوب نكي (توزتفي

 اًنلَسَر ادَّمَلَو) مْقَرلا نودوواّولا امههلعاف نذحو تسقرمال

 ميِفتبَلد)ْ ١وأةنس نوعدرأ هرعَو ِهِمْوَق لااحد

 هويذكو هلا ديجوند ىلا هوعدي (اماع َنيِسْمخال ونس صل
 | اووف مالو م. ناظريك ١ ءاللئأ(عْثاَق وللا "طحت ْ

 مهَو



 ىذلا مهيد ىلع (ىنرض كلل !انيجم (اًريهَْظ َنَسوكَت الق
 نود تو ذح كنودِصِي ءلضأ (ُكن َدِضَيالَّو) هيلا وعد

 ةّسكاشلانونلا عم اهماَوَنلال لِعاملاواَولاَو مزاَلل عقرلا
 ٍ |عجرسال ىأ (َكِيَل ]تلت ذ ! دب هللا تا اْنع)

 اان لوط [هلاال رح يكاهَّشا عم) دبع (ٌعذتال)
 ةمحر هيكاَو) ذه انلا ءاّضّعلا (:مكؤلا ال ءاّيانالا (هنهجتو الا
 * 21 مكروبف نمروسللا

 ٌراَتلاَبِسَحأ) هياَرمب لع هللا ( ملا مجِحَرلا نمحّرلا هاريس
 (َتوَْسْلال مْواَصآ) مهلومب ىأ (اَولْؤَمَي ْنآ اوكَرَمُي

 اوم 1 :ءاج لزن ماما ةقيّمحمب نتبتيامب نوربتخي
 اناملك مِهلْبَص نم نيا نس ذَمَلَو) نوكرشملا هاذ
 نيبذاكلاَنَلْئَيَلَو) :دهاشم لع متءاعا ىف وه دَصَنيدْلا

 |ىجاعملاو كسلا (َتّنِتَم
 دل( ام) سنب (ىان) منمّهتنن الف انودوفي نوَعِبْسَي ْنآ
 هَّللاةاَعِل ١ فاحي ( وحي َنآَك )ا ذه مهمكح + تؤنكمي)
 امال (ٌْعيِمَتلاّوظَو) هل دعت يلف (تآل) هب( لس نإ
 سهوأ برحر اهج (نهاج نمور مهل امذأب (ميلَعْلا) داّمعلا
 مبا َّنا) هه لهل هداهج ةكفنم ناف («شنسل دحام اًمناف)

 رابع نعَو دك الملاو نحيل سدالا (َنيَئاَعْلا نيعنبحَلا
 ْمِهبأَيَس مع نرمكذل تامياضلا اَوِلعَو اْوْنَس ؟َنيدلاَو)
 رصد نسح ىنعمي ( نَسحا جت جمل و) تاك اصلا لعب
 تام اضلاوهَو (َنؤلَمتَب اون اكيىدّلا)ءابل ا ضفاخا عزنب



 ٌةاَيح نو ديرب نيذلال اق)ةيلححم لاعبو لويخ ل عر باو
 اًينّدلاىف توا فا اَمَلْخِماَنَل َتْيَل) هيبنتلل (اَياّيناَتلا

 مهل (َلاَدٌو )ايف فاو (مظع) بيض (ظيخو أدل أن ١
 جز ةلك( كلي و) ةرخالى هما دعو امج (ىلعلا اًونْاَنْئْدَلا)
 امم (اياَص لح نم ني نحل هنحجلاب ةرحكلا ىف (مّللا ٌباَوَش)
 الآ) ابراثلملا ةنحماىأ (اَهاَقِلِئ ًالَواًيندلاق نوراق َنوا

 نوراقب يباح ) ةيصعلانعو ع اضلالت(َنوُرَباَصلا

 (ىتلن ود نمت وْرْصَس ِةَنِذ نمادل تاكا صْرَدْلا راديو
 ”(تيربهسملاّنِم َناَكاَمَو) كلما هنعاوعنمي نأب هرينع ىا
 َنْولوَعَي) ْبِبرَف نم ىأ ( نمل ابان[ اون نيل ضَر)
 وتو هد اَبِع نم ءاَسِي َىمِلَىْرَرِلا) عسوي (اعْلَي هلا َن أنو
 ”كلاوانأ ىأ بحي ىضعمب لعن مسا ىوو ِءاْسي نع قيْصِي

 اقللءانيلاب (اًنب فسح اَنْيَلع نا َنرَم َن آل ْوَل )مدلل ا ىجعمب
 تورامكهللا ةعنل (توؤفاكلا جلع | َْن اكئو) لوسفللاو
 تو درسا ني ذل هلع ) هنمبا ىأ (ةَرْجكآل اذ اَّدلا كلت
 (ةَساَعْلاَو ىصاعملا لمعج (اًداَسْف الو ىئئبلاب (ضْرَآلاَقاَوْلُع
 ةنسحلابءاجّم) تاعانملال معي هللا باع (َنْيَستسمْمْلِلر ةر ملا
 ءاجْمو)احلانمارشعَوهَواَّبسِب باؤذ (همَمُوْيخئ مف
 اوناكأ ءازج (ال تانيا اَوَلََع َنينَلاىَرْجت الف ِةَنْحَسْلاب
 هلزنأ (نارْملاَكْيلَعَصَرَف ىَدَلاَنار هلم ىأ (َنوَلهَي
 تاز لف)اَهفاتْس ا دف َناَكَو ةكمملا (ِداَغَم َىلإَدلْراَدَل)
 اباوجلزن (ِنْيِبَط ل الَصْوَّوْه ْنَمَو ىَدل ايام 'لعأ
 ى دهلاب ى وابا وهمىأ ل الص كاهل ةكمر اهكلوتل

 قلي نأ وْحْرَت كذكاعو) ل! ىنعمب ملعأَو لالضلا ىف هَ
 َلَرْنَدَحَر) كيلا ق لأ نك لإ)نآرقلا (ٌبآتكلا كيلا
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 ال ١

 مو وجار كدا (قرامجوةمعسلا (تورك كلل و) 2-5
 ميلتوبيلانانركذ (تْوْمرَت مك نيذبلاىاكرس ننال لوشيتا

 دهشي مةبنوهو ديَهشَوَم لكن م)امجرخلأ (اَمْعْرسو)
 نم َمَلَف ل3 كاهن د اهرمهل (انلضف) اول اقام. ميل
 هيف هكراشمال تهبل (َنَححاَنأاوليعت) كارشالا

 نأنِم اس دلاف (َنوُرَمْفِناَود م مخع) ب باغ (ْلَضَو) 0

 ىو ْؤَف نم ناك نورا َنا) كلذ نع ىل اعد اكبريش هعم
 ادعلاَوربكل اب (ْمْولعيَبَ) ب نمآق هيلاخ ناو همع نبا
 لست هَحاَعَم َنااَمْرَوَ 5
 بلان مهلتنت ىأ وطلال باصم ميلود معامجبا (ةيِضْعْلاب)
 ةرشع ليو توحدرأ َليِفَو نوعَبسْلِض مم ذعو مّيدعملل
 ىب نم نونسؤملا (ةْمْو وف دَلَلاَق ذ!لركذا كلذ ١كلزرنعَّلْيَفَو
 تحال هَلاَن إو رطت حرف لاما ةزكب حرش حرمت ال) ل يئاررسا
 نال نم 2016 بلطي كدب نيل
 كبي شت الو هللا ةعاض فقلت نأب (ٌةَرْخلاَراَدَلا)

 ةضلاومانلل (َنِيحآَو) ةرخآلل ايم لهن نأ ىا لين تلاد نش
 (ضْز الا ىنَداَسعْلا) بلطم ( ْميَساَلَو كيلا شا َنسسحأ اك
 مهفاعي نأ ىنحمم (َنْيديفْللا بيطعال هلا َنا) ىص اعمال عب
 تال ى 00 هيب وام ل 0

 كأَو موف ةنم مالا
2 

 ٍِ ِهِعْوَفَلَع) نور أو ( (َجَرحف) باحإلب رانلانولخ ديو 7
 بهدلا سجال نيام ناك ريكا ْ

 3 روم 4١48 م



١ 

 وسرد 13و ةيفاتاع (قد ست ان انا ود اكاَمز مونع
 | جتكنينلارمانضالاى 17 ءامرْشاوْعْ اَلِيَقَو) ةذصاملل

 ظ 3 0_0 و مَع َدق)هّللا ءاكرش م( |نومبزت

 (تو دسِهياود اك مم اول هورصبأ (َباَدَْلا) ه (اوأَرَو)
 لوقف مهاب عوير كدا ( ()ةَّرخآلاف هوأر امان دلأق

 رابخالا(ةاينآلا ملم تييعف) ملا (َنيِإسراملا'منَجَأ ادام
 ءاجي هيض ريخاو دبي مل ىأ نمي با وحبا ىف ةيحيملا

 كرنلازم  (َباَتْنَم اق اق) نوكسيف هنع (َنْولءاَسَتَي الْمْدهَف)
 ضئاارفلاىَّرأ (اًتياَصَْعَو) هاديجوتب قَدص (ََس ور
 كير َورناِدَعَو ءوب نيحاسلا ( نيل َنِمَنو 5 ن(ىسحف)

 رج نيكرتسل مله ءاهل تاات) نيام انجي امو
 7 ١نع (نودرشي «ْثْذ اي ىلاعتو هللا َناَجيْتْس) ئسىرايتخالا

 هريعورفكلا نم مرلة ريد ( ضو ضنك معي كب
 00 ا

 اروح مادا كتوم

 0 امو َل)امتاَد (ًيَمْرَسْلْنَللا
 (َتوُعْمْ الف )١ ةشيعلا هيف نوبلطتر اج (وايضي مكمأت)
 :عئارارهل (ْلق)كاَرْس اءالانع نوعجرتف مهن امس كلذ
 2-55 َماَيَملامْوَك لا اَرمْزَسَر ابنا" ندع منا لىجْنِإ

 ونزع نك كن أير مكمعزم (ساؤع

 | كازملا داعم َنِم هيلع جنا ام (تورصش الق ار بعتل نم
 لولد اللا !ذِكَذ َلَعَجِر ىلاعت (هتمجَر ندم «عاررسملاو
 ا .اهنملاف (مَِّضَم ْنِماَوْعَتبَمِلَو) ليلا ليلا ىف (هيناونتكتل

 بتككأب



 و و ل
دنَمي هلا نك َو) هّسياده (ٌتيِبْحل نم ىدش ع الَكنا)

 نم ى

 هموت ىأ (اْوْلاََو ٌنيِدَمْهيملاِب) ع ل ركرااكب
 انم عزتنن يأ انضر [نم لص كعَم ىلا خنت نا

 هنفَنونمأي ( امم امرح ل 0 ل و 0 ىلاعت لاق 7

 ضف لع بر ا

 | نع( لك تدارس هيلا ةّيناتكلاو ةيناقوملاب جي

 مْسَرمْكا َنكْلَو)ان دنع يأن النا ل ص)رحهل 2320 بع ل

 ترص زوم 3 و) قحهلوفنأم نأ (ّنْو 2 نوماعيالا

 اسم َكْلَيَف)اهلهأ رمل اب ديراو امشيعىأ (امَشن

 اَنكو) هضحبو أ اموي ةزاملل (ةليلَف لذه حب نم ْنَكَضدل

 دب (ىَرشلا كام كبر تاكا و) مدم (َنيبراَولا نع
 مهبل ءْولتْيالوُس 1 ب

 «دكبب (نؤملاظ اهله اولا ىَرَملا ىكانيماَنكامَو انا
 نووي الا احلا عام + عيش له طئتو أ امور لسزلا

 هاند ءامو) نمي م مك اًيح ايأمب نويتزتتَو نوعتمت ىأ

 يات واع 0 وريح باول ىأ

 ةالارانلا مير َنعِوماَيضلَم اًمْويَوْهَدَ) يبرق
 يا رئاركذا ١ قامت ىداشإلعأز ملا ىانلاو

 0:2 كيسا كك

 ل 0-000

 نق لال هعرك ) (اَنْيَوَع م) اووع هربخ



١+ 

 00 تاس ع 0 ا ئ مهلوقالولوأمهوقا(ةعبتسملا اسال لول ملا
 ا الا يع نم لوش م( متل تاالوسز
 اصعلاؤءاصيبلا ديل اكت ابآلا نم (ىَسوُم قوام لدم ّقولا)
 اوزتعك لو 65 لاق لا ةلمج ب انتكلاوأ هرم
 | انوات 0ارهاظت) ةارؤتلاو نارتلا ىأ نارعس ةءارق ىف حام »دعى هيذ (اولاق) ثيح (ٌلْيَق نم ىسوم ا امج
 اق) باكي ناسالاب كءاعد كا بخل ذوو ارح نيد اسك تان تيب ارّمكلا نم (اهمَتَم ىدهاوه هللايع نم باكي اًونأَ م4 (لق تور واك) نيب انكار نيّيمنلا نم( ناو قو

 تبرم الا (نولاقلاِوَعلاىدؤيال هنا نإ هنم لضم أل 2 َوَه بنان مم لص نَمْو) مهرمك ىف

 ٌنماوللسأ :ءامحىف تلزناضيأ ( نونو ٠ هنا ول تالا مانبي نونمؤيف نوظعتي
 اال نارتلا ويك 1ك اوم ناب ددبحلا نيو كرام ريع مالش نيكد يلا
 7 انكم نامعانا 1 2 5كيلو

 تازكت /قرت ا و و حسم 0
 تامل 7

0 

 دا (نياها اوبن الا هريعو مْملانم اّنم تبل َس ىأ 0 ا ل
 ' كرو



 لاَرباَو نيترمهلا قيهحب ٍقيِمَحب (ةَمبَأ)اَين دلا ىف (مهاَنْكَعَحَ)

 مه اعدب (ناَتلاَلِاَنوعْدَيِر كرشلافءانؤر ءأي ةساثلا

 باذتلا دب متورِصْمال باَججلامْوَيَر كرا
 ِةَما'َعْلامْوَنَو) ايزخ يقنع اند اءذهىف: طاري قع

 (َباَّدكْلا ىسوُم اَنْ نعل ) نيدعبملا (َنوفملا نم
 داو ودون (لْوالاَتو ودا كلف اامِدْحَب نم) أَ 7
 ةراصم 6 وس ريغ دوك و

 0 10 0 ماو
 ضو انْيَّصَفْد!) ةاشباملا نيحئتوم نم (ِتْرَعْلا) ناكملاوأ
 نشك امو)هموَعَو َنوعرف ىلارهلاسيرلاب مَرْمألا سول

 هراعأتلام اغيل واستنا ومد (ًيورف ان أشد اًنكلو) بربختف هىلعتذ كلذل (َنيِدِهاَشلا

 تا كيلافا نط نكِكَو) انيريخضذ
 يدم 1: نا روظلا بياع 3 موز

 ١ َتلَجَر نم َةَمْحَر كانلّسرأ(ْنككَو ) ةوَمِب باكلانخ نأ

 يمكم لها مد (تإ:ف نويئبذت نم عاق اما زفر دنس

 ةييصْم حجبت نا الْولَو)نوظحتي عي ( نورك دي دمهلل)

 0 (نيبمْؤلا نب توك



 [|أدتبملا اًممِلا بر اشملاركدامماو نائم اهو دَيِلاَو اًصَعلا يأ
 مو نوعْرَف ىلإ كبَر نم) نالسرم (ناناهزم) هريخريك دل

 وه 0َسْفَن ماعم ْثْلَسَق نات َلاَو َنيَعِساَ اًمْوَفاَوداَك مما
 ْ ثور اه جاو)ب (ِنوُلّْصَي نأ فاح ) قباَسلا ىطُبَملا
 قوانيجم (: ذر نهم لس أت نيبأ َئاَسِيَْحْاَوه
 تر ني ٍٍَصل) ةزهألب لادلا حب ةئاَرق
 ردد نأ ىاحأ ىاراءدر ةفص هلو من لانا قى

 ناطلسامل لعجمَو كيج )كيؤتن (كلددعع (َةلَديِصَعتْْْسَسلاَق
 ْنَمَوَاَعُن ااَنَياَياي) بهذة وسب لكن واسود

 (تاَنِقباَنَتايأَب سوم: واط بنار مهل (نولاعل جعل
 اجور قلتم ىو نغسل اذهان لاح تائضاو
 واَوبلاَقَوَنيِلَوالااَنياَبارمايأ يىياانث اك انساني
 نمد ابءاَجْنمي) اع ىأ ('للعأ تير ىسوم) ا و دب و
 وغلا نكت نم ىلتضطع (َنَمْو) بّرلا ريمطلا (ِ دع
 راّدلا ىف رولا ةَبقاَعلاىأ (راّرل بقاع دل ةّينانلاو
 َّسإ) ب تلجاَمف قححانأف نيتشسل اوان وهو ىن ةرحكلا
 ذل اَنَمَلاَي نْوعْرْف ٌلاَدَو) تو واكلا (َتْواَظلا طيش ال
 ١ (ضلّملا ]عن اعاواي للف أف ىرغ ولا نم امل تب َعاَم
 مللظ عل ايلاعارمصم (اججرَص ىل لاو رجالا ل طاف
 برم ةنظال نابو) هْيَلَع فق ويلارظنم ا يسوم هل [ىلإ
 تي :ءاو) هل وسر :نأورخأ املا ثاعدا ف (َنْئِب ذاكلا
 هم اونو يح ارْثَحر) صم ضرأ (ضْرَألا إذ امج
 ا "م لحاف !لوعقملاو قعافلا ءانبلاب (ٌتوُحَ لال ايلا
 اوورعذ يلج ملا كم :انحرط (:2 ان ذيك هدو
 دك الحلا ىلااور اند نيل 'ةَيِقاع َناكَفِيِكَر طن اف)

 يرن

 مانلججو



 | امو هوع نع عابشلا (م عف دياصتعىبوم طمت نأ هيشب
 ةّحمل سآنم مدااصع ا ديف َمقَوف هدنص ءايناالا اًصع
 ىأ (ّلَحآلا ىَسوُمَىَصَف كفر بيعش ملعب ىَبوماَهدَخأ

 7اتوز ينوظللوهز نينسرشكو ناقته هيل ١
 ديعب نمرصبأ (ٌسْن أ ررصموخي اههبإ نذإب هنجوذ (وِلْصَأي
 انه (اًونْكُْما ِهِلْهالَل اف اران) لبج مسا (رروطلا بنرايجب نم
 ناو قبرطلانع ( ربخب اهم كبت قع ان ان ْتْسَّس نإ )
 ةلْئْشََو ةعطتم يحب يلب (ةَر3حز[)اًهأطنحأ دق
 زم ل َدَي ءاطلاو نوئف دمت (َنَولاَطْصَس لعل ماتلا َنِم)

 | هان اهق) اهصفرماللارشسكرانلاب ىلص نم لاعتضالاءانآأ
 عملو ىتومل (نيعالاىداَولا»> باب (ْئطاَسْنِم دود
 انعلدي ( (ةرَجتشلاَنِم) مف هللا مالك عامسل ىسومل(وكرايملا
 قيلعو أ بانع وم رش عو هوان اخاه راج اب طاش

 ا رانا ان | ىسوم اي) ةفضنخ ال عال ةرضم (ْنأ) وَعوأ ظ

 عت (زةناه اراَئاق) اهاملأف (َكاَصعَقل انآ رنيملاعْلا
 | كو)اهكرحت عرس نم ةٌريغَصلا ةّيحنا يو (ناشبات 21

 كومار ىدونو عجري ىأ (ْبْقَعُن م و)اهينمابراه (اًريْدم
 اع (كدِب) لخدأ (ن ٠ !نينم الام «َكَناْحعالَو ليسَ

 عرتخ) (جرخأ و صيقلاةوطوم كج (كبْيَجَو) نكلانعمم
 م 2 دور تخ بات دع رال ميلك تن احا فالخ

 اقصي وشفت سسشلا عاتشك«ىنعتاهجئخأَو اهلخد أو

 | مّ لاثلانوكسو نيؤرح ا غفب (بَْرل نم َكَحاَسَحب كِل!
 0 تايد ءةاَصانمل صا افون ىاهتضَو لالا خذ

 وا يس

 كي نم هنكلاو دي دشتلاب (َكياَذو) رئراطلل لنج اكنانالل اهمال ال



 م

 ردت علا تلوم هي دي نيب تنسف مديري نم ناكذنا

 | 1 را هداه كيتشن ناو تاخذ

 ايوع كوكتنا ناخالاق شعتف

 وم ميطنو ا١ىرتغدى دى اعلطلا 506 00 ا

000 

 هفوخف هلّسك دّصقو طبملا هتف نم صوّصَقللا حم 1

 ذ ) (نيلاظلامؤَملاّنم توجت ثخت ال لا) نوعرو نع
 ةلسرملاوهو (اهانخا يل 8)نّيدَم :نوعرتمل نالملسإلا

 فرياريجأ هذختا (ةزجاتشا تب [اي) ىرغضلاوأ ىربكلا
 (نيمألا ٌيومْلا توجت سا نمرثخ َنا)انلدب ىأانمنغا|
 و تلبْحأَذ امتعاشاّسف هتئاَمأٌءمتّوقل هرجأتشاىأ

 1 "ءانذوؤل>ىشبما احلهلوف نمرثبلارجج هى صم دعنا
 ف بعرف هوفري ه هئأر بّوصام قد ءاجبل أ

 | (نئتاهَيْدْنا ىدخإَك ا لا
 ىلاريجأ نوكم (ْنَرْجاَتْنَلَع) ىرْؤَصل وأ ل ىزبكلاىهّو
 ىأ (؟رشعّشنم اناؤ) نينبس ىأ (2 :ناَمب) ىمطمعر ىف
 ْ | قسأن أدير ااَمَ) ايلا قل ٍدنِعْنف) نينسرشع جدا
 كزيتلل (هللا ءاشن نا يد حس )رشعلا طارتشاب (َكْيَلَع

 راك ىتوم لآ ) ١دهيعلاب نيداولا (َنيِكاَصْناَنم)
 اًمَورْسَف أوأ نالا (نْمْلَجآلا امنا َكنْيَبَوْيَِب) هتلد

 َلوذغالِف) هنم تعرف ىأ ب (ُتِيَصَف)هيعر ىأ ةذئان |

 تنأوانأ(أل وَمْناَم لعد هاو هيلع ةذابزلا بلاط نقع

 بيش مأو كلذب دّوعلا جد ديهشو أ ظيدح (ليكفد|

 : افتتيل



 نوعرفم وف نم (ًالملا نإ ىسوم اي ل [) مهّيدرط نم برقأ

 ةسدملازم (حرخ اة َكولُمُعَبِلِ) كيف نور واي (ٌكبتو دعي

 اتعب احم يرتشل) جيو نحلاب سعال منيع َنمَكلل ثإر
 صن تر لاو)ءايا هلا ثوغوأ بلاط قوح (ْدنعَرَسَس |

 ههيجوي دصف (َجَوَأْو) ن وعرف موف (َنيِلَظلاِمْوَصْلا
 مايأ ةي ا ةريسم بيكش ميرو صوابةهج (َنسْدَم ءاَعْلَب)
 اهّيبرط ري نكت ل و يهاّربا نب نيدع, تيمسرصم نم

- 0 - - 

 ق)اهملا لص ىأ اه.ورشب (َنْيدَمءاَمَدَرَو لق )يهب
 َدَجَوَو) مسام (َنوَمْسِي سانلاَنِم) ةعامج هس هيلع |

 اهمانغ !ناعنمم (نادوذَت ِنْيَتَْرْما) ماوس ىأ (مْب ود نم
 ةيفسالا أشامىأ ( بط اَم)ارهل ىسوم (ٌناق)ءاملا نَع

 0 مل
 ىجابرلانصر دصي َةءاَرَق و ىسنف ماَجْرلا فوخ ميم

 ردّتبال ( ريك مسانوب [َو) لما نع ا
 ا: ارجج مفر اهءرقب ىَرخارثب نم (ايفيل قَسَع) قس نأ
 (لَغلا لإ ترصنا لَو محل سنفأ ةرشع الا هعضرتال
 ام نبات لاقف) مث اجو هر سمس ارح و تشم نم ةرمسل
 مهيأ ىلا انعجنم حاّتحم (رْثَقَِي) ماَعط (رثخ نمل َتْأَرْسآ
 هاتربخأف كلذ نع اهلأّسف هيف ناعجرن امن اك مملق أ نّمّر ف

 هن ءالجت) ىلاعت لاو ىلةيعدا اها دحثالل امد ار قس نمي

 اهب جلع اةيعرد كة ْعصاَو ىأ (اْيْخحْسا لع شنت اهادشلإ
 ([نَسِئَقَسامَرجأ ترا كرا

 ةاذاكلا ت دّصتو اهناك مرجالا زخأ هسطن ىناركسم اهءاجأف ظ



0 0 
 بم ىزبل الع هَدعيْس نم ى ذل ةَساَدَّحْس اؤ) نوع و مطم ىلا

 هتلئتولل اقدنا قف هل بس ل وسوم هل لاف ( (هُودَع

 دعك مم مير أ 00 رس رق كيا داتا لاح نخ
 كلو ءزسف ىأ يبلع ىَصَمَف) شطَبلاَو ةٌوَعْلا دي دّْس ناك

 لمع نمرهلس ى' (َزل13)لشزلاو هنفدَوهلَتَكدَّصَف
2 22-5 

 هل (لضما عدا نبال ( و نعت (و دعا ا يبضنع جملا (نِاَميّشلا
 (ىسفت نربط ل ترام دان عئاقر لالصالاننب (نيبش)
 ةصتلاو أ ( حرا ْرْوْمَتعْلاَوْهثَناذَلَرَمَعَف ىلْرفع|او) هلَتَحب
 ق1 كراقناجب تمير لافانِباَ الز أ اك

 0 (اًريئهظ َنوكأ ْنَلَي) نمصعا ةرعغملاب
 امئ اخي دلايف مضأَف) تمعن ا هذه دعب سرع لا

 ا رطل فر
 2 11101 لع لي كيوحسي (انع طة شالا

 يلدز مويلاو سم أ هتلهذاملةياوخلانتب (ةنريبط وجل كاب
 ىتوملا (اَرطو دعَوْش ىَرّزاب سِطْبَي نأ دار ازاكدئات نأ
 هلل ادام. شطب, زنأ اناظ ثيغتسلا لاق ب ثينجسسللو

0 

 يشم نوكَم نآذت "زن امو ضاق اداب نكت نأ" 1 ؤ
 وعرف ىل لعند اك ىسوم لتقل نأ ملك كلل ذىط ملام ١
 اوزخكف ىموم تعب نيحلات ةلانوكفرمأذ َتيذب هرمخأو

 ٌثِص) نوعزو لآ نيؤموه (ٌلَحَر ءاَجَو) هيلاقهراتملاف |
 | فيرطزم هيْسَم قعرشي ( شيا ىنيااهرحأ قنا أ

57 

 برع
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 9 امم لتر اَم) هطانسلاب تملع ام (ىبوُم مدا اوم مضل

 اعرْيتل ْثَرايوْزبا ىأ فوذح اهمساو ةليَمْتلانْم ةئن# (ْن

 ءاكتوأركضلاب (هِلَقلَعظَمَر ناالْؤَل) اهعبانأب ىأ(وبأ|

 لدالول باَوحَو هَّلادعوب نيه دّصملا (َنينمْْوْللنِ زكي
 ةياؤجا ىأ (هْيِصْه) جرم الل اَوَو) الْبضاَم هيلع

 ناكت نم (ينج نع) ترجي (وبْتَرْصَسف) هرمخى بعهد َيَح

 هيففرت ابن أ رو هنخل اهنأ (نودطْتَسالْظَو)اًسالَبخا ديعت

 هانعنمو أ مم أ هل ىلاءةر به ىأ (ٌَِقْنِم عاري امنوا

 عالم ة مل ىدأ لبق و رّمارعن هك ل

 دب لها لع“ ١ ةرضححلا

 ل ولفكت) هيلع هونح :

 هضابتءافتنيجانمهلانارج كير ابدي ل

 ةّبيط عرلا ةيّيطابأب هلو نَعمَمَب ابوي دث لبقف
 للا تداتا + تقيم امني ىلضراؤ اه نداف نبل

 حيرت ال و) ثاقلب 0اَجنَعَرَمَت هنا لإ ءاَ د ُرَدَرَك)

 ى ه أ( مْ ّنكلَو قحلابيلا هَ رب (هّساَرْعَو نأ َلْضَّملَو)

 هذهَو هتخا هذه نأب الر دعولا اذرم 0

 الك اهّمرجل اهيل ىرجا و هتِطمف نأ ىلا اه دنع تؤ مما

 برو نوعزف مب تأ و رح لاما الا ذخأو رائي دموي
 كلي لا ارعشلا ةّروس ىف هنعياكح ىلاَعَن لاق ام دنع

 اوهو مدس لبو )نيبس در عنم انيدتباَداديلَوانْيِف
 ةتسنيعَبرا غلب ىأ (ىّوَتْساَو) ثالئووأ ةنس نود الن

 * سن أ لْبَف نيل اىفاهتمذ (ايلعو) ةركح أح اَنَْس ١
 مهسضنال نيد لأى ركم) هانيزجاك كلّ كو) يبن
 دعب فلم ىهو نوعرو هيي دَع م هني ديرما ى ىلا وم (لَخَد د
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 ةنهكاغم وقل هبا نءوقمتسي (رش اسي عت |
 هلاوز ببّس نوكيت ليئإرسأ نبى دلوب ا روُلوَم نا هل

 / 3 نأ درس َو) نس و١ ةريعو لّسقلاب بره هدعْلا نص ناك ت١ ا

 قيفقح (ن اركي آَعححو صْر الاقي صن : الا ياومعصتْسا تتشكل نيالا
 هن ق)ر يخاف ىف م ىّدتعي كتفي ءأي ةّيناثلا لادبارت نيتزهملا

 نضرأ (ضألاؤلهل نكموز 0 يي يل (تيداَو 0
 تا مم - 2- .٠

0 

 وتمام غنم ةئالثلا» الرقم او قاتلا

 "0 علا وراد ةوها نور دع

 دولولأَوهَو ( ىببوم 3 فار مانو أم احلا ىنحف (انيحْفأَو)

 اذافد هيعضذأ ثار 0 رم ا مودال
 همس تسوي

00 0 1 

 ترا هّنعص وف هرلع تفاح قل ريم اعلا 0

 رب يف هنعل أرت هفللع أرك هبد هل دهم لخا د نصر اّولاب ىطم

 ذارعأ ل آ:ليللا ةحيبص توب اتلاب( ) ةلج دل از اليل ليلا

 وو هن ىتجونم 0 دين يب هوعضّوف (َنْوَعْرِف)
 (اَر ةعارمالا ةَبقاَعق ( ميل توكيل نبل هم ابان م ضمي
 مضب ةءارف ىف مث ءاسن كيعتسم مَ ٌةرَحو) مهل اجرل تعي

 مشان انهوهو دَدْضملا فناتخل ىازلانوكسو احلا
 0 (ناَماع 3 0 ١ 5 محا رك زم لالا

 لن ازسات حدتو رايس تالا هيفي ىلع

 زون أ اسك ْنأَسَع اتمنالك لَو ىِلِنْيَعْتَرْفوه

 ظ | هتعم مهرمأ ةّيقاعب (َتوْرعْسَسال :مهق)اهوع اسأف (دَلَو

 خو



 ادت

 ورم )ام أ ( لهااّسِك أ(ٌلح١انيكبتمهل لاقي 0 1 /

 مهل (لف) ىصاةملاو كرشلان م (َنْولشَ "انكام) ءازرج- آلا
 .|(جرحئ زي ةكمىأ (ٍةَدْربْلاٍ نه َتَرَدِ عن 0

 اميفملاظر الث ناضل مَداَمِف كفسيال مآ امرَحاهلَعج ىأأ
 5 منلاّنم كل ذو اهالخ ىفتخيال اه ديصداصيالَو دَحأ
 ؟يناتلا نابل 2

 ْنَمَو) هل نادتها ب 4 ها اذ نام لبا عا شل 54

 انكم 1 اردل (لفَف) ىدهلا قدرطاانكو نام الا نع (ّلَص

 هلا ح اراف 01 ورعتق انس هي يلف ور ل اتنلا | اب
 ممراب داق وههوجو كال تلا اولتئلار دير وي

 ا راما دابا لير امَن) رانلا ىلا هنامهلجيو
 _ مقفول مهلهمائعار ءاتلا ءاتلارك

 ظ 2 ت2 قرف تاي ةيكم صصقلاّةروس
 - اوما عبس هو نيله( عتسال ىلا باكل هان ؟نذلا لاو

 ل ناذي مدرع طعاما عبس و ميسا نحيل أَسارِحشش)

 ّْكلا) نمىجعمبي ةفاضصالا (ب ب١ ثاَي () تايالاهذهىأ

 رب بتمكين ولن لطب ومؤجنا رهط
 ال(ٌنوْنِماوت عْؤّملا عيؤمل) فدّصلا ا َنْؤعزموىَس يوُمم)

 ((سرالا قرمظش قلع َنْوَعْرْف ْنا مينوعفتنملا مال

 تيدولولا عت ءاَنْ اة 2اس نساونب هو (يمم مشا
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 رم اهلا ةرشك ان جاكي ليان يلا انتلخ لع
 ا ل

 ماتت الركدل اوضح( مول 0 هدد
 نرملا (روضلاو , د موي َو) نيرفاكلا فالخي نام ءالافاب

 ف نمو تاَولمتلا ىف ص َعِْفَم) ليفإرس انيىلوالا ةئفنلا
 ىَرخا دي ىف كت وملا ىل | ىضتملا فوخمل ا اوداخى أ (ٍضْرَأْلا
 (ْدّا ءاَنٌّنمَلا) هعوفو قمل ىض لاب هيف رييعتلاو قعَصف
 نياك انعو توم ا كآمو ليمارس لش اكيعَر و لدربج ى أ
 روع ةنيوت((02) توه سي مم لذع ءايحأ مه ذأ 'ادهشلاها
 مفيصن (ٌمْوَنَأ) ماعلا مود م« ايحا دعب مهلكو ىأ هيلأ فاضملا

 نايسال اقرايعتلاَو نِعاَص (َنِخَآَد] لِعاَملامسارت عنا
 | ههه واعرصَس (َلاَبجاىَرت رع ا
 رم سو)اهظعلا+خ ام َةَفَفاَو (ة دماج )ملضتم مسخ
 0و ىأ جرا هتيرضازارطلا 0

 ريصد عسل اكريرصتد خم هةوكبم ا ىويدسك ضيرإإلا ىغ
 هلام لما نومضمل دكومردضُم للا ٌمُسْط)اروشنم ءابه
 اعناص لي ذ هدا عنص أ هوما ف دج دعب هلعافوىلا فيضا

 اًيريَبْحْتُت ا) همنص عَ 0
 ةّعاطلاَر 00 ءاى أ ءاَملاَوءايلا
 (ٌرِيَخ هلق )مماَيعِلاموي هساال اهلا ل ىأ ( ةيَسحل اب ءاجَمَم)
 ؟يريضلضالاا ليضمن يلوا مبسب ا هيا باو ولأ
 الموب[ نف نم[ نالايجا ىأ (ظَو)الاثمأر شح ىَرخل ب( ىف و
 ا ني تاون عزايم ا ةافاسالاب
 يوما نم ترثلا عضم اال :وجولا تيكا ةيلد نأ

 ا

« 
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 اررعلاوهو) هل دع ىأ (ج3ج) اي ةَمايملايوي مهريغك( ميمي
 تلاخاكهتسلام ارو نكي نكميالف ب محي ام.( يِلَحلا) بلاهلا

 ا يَ! قعَكَت !) ب قث ىَساَلَع:لكَوَمْف) هءايس أ ايندلاىفرافكلا

 نافل لعرصنلاب شا ديسك انين دلال (نيبملا

 ير لاف ىملاب د ابو نوملابمهلال ام ترض
 نيمو مح (!ةاغاتلا ملا مشار َنْوَلأ خنت
 َكَسااَمَو َنِرِبْدُم نمولَو) ا نينواهيب ةيئلاليتخو

 لوبد ماهضا عامج (يتلام 3 م داهم

 نوصل (َنوحْسُس له نآرتلا ناب نص نسال
 مَع تلوم حولا :ابو) هلا ديحوتب

6 
 1 نمره 0 ماخذ
 كط ةكمرافكىأ (ساّنلاٌنأ) انعارم الك ةامح ظ

 00 5 مهلك دعب ءابلارّدعَت نأ ره |

 ايلاوباتكأ ثعبل طيز مشلاا الا

 :مؤيال و ركملانهوهلاو فورعم لاب مالا عطقتياهجو جو
 لو نمال | كلم وتو نم نمؤد نئ منا 0

 نسمح) ةعامج يجرم لك نمش موج اركذا (ق) نم
 (توعروي زهف) توعوبتلا هو اسؤر مهو (اَنَياَي اياب بيك
 اوال 3 ىعَحر نوه اسي دام طرب
 فاي اي) ىدايس أ (:عْيوَكا) مهلىل (لاق)باّسحناَناكم

 كا 0 از مبدك ةهجنم (اوظمعْمَلَو
 (توَلْهَت هيلا ةاعذلا ام ىأ لوس وم (!ذ) ةيماهفتمالا

 وطاب ميل باذعلا قَحلْوَمْلاَو هوق)ب رم أم
 و2 مهل خالاتي راوكرشأىأ



 مهل امم كاس ىف ”ضّْلَب) كل ذكرمالا سيل اهئيحي تونغ
 نوئمتلصالاَو هلئَهامم غلبأوهو بلّملإ يعنم (َنْوَع انْ

 ْ ا"رثك ف نح دحب مي أ تلفنف ءايلا 2 وخلا قادتنا

 اًبارت كانت 0 00 00 8 او 2

 (توركمي ام قصف نككإل َوْمِهنْلَع نَرَغ اَلَو) باذحلاب
 | انف كيِلَع مهركمب خدر ال ىأ لَسَو هيلَعهَشا خصل ةيلشح

 نأ) بالا علاه تو اوَهدو) مملع كورصات

 1 د وك< ن اىسع ؛]3) هيف (ّنيق داَّص

0 
 لضم ودل َكَيَر َناَق) توملادعت موَبْأي
 كا نك ور راعكلا نع بازئلاريخأت
 0 :.راكيال با ذكلارجلأت نوركشال
 0 امو )هينخت هذ طك ام

 00 ءاحلا (ٍضْرَآْلاَوِءاَْلاِف ِةَبْياَع نم
 وح موللاوه نيب نيم باتكى الا )سانا لع ٠ امد
 تارلااّدق نا رافكلابيذعت هنمو ات لع نونكمو

 رتكا) انين نامز ىف ب دوجوملا (ٌلشلَرسإ ب لع نضع
 عنارلا ههجَو لير ام نايَبب ىأ (وملتمبف :ظ عذب
 نم ادت ةتاو) اوس أَو مياو ذخأول مندي فالتخالل
 همي َلِيَر َنإ) باذحلا نم (َنيِمْوْللََحَر َّو) ةل الضلا
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 ْلَعِحَو) هله ايديَم ال (اًراَرَق ٌضْرَأْلاَنَعَجْنَمأ) هريعهّلا
 ام تبن أالامج (ىس اَوَراْط ل عِحَو اراب )امن امد حال الخ

 نر ااَرحياحِنئَرْلأَنبَب لَعجَ) ضرالا
 : َمَمكوْلإأ ( ذل ايارهدَحأ طاتخيال

 00 (ٌرطضممملا بيج نَس أ)هديحود

 اانلجْ عع [ريعنَعَو هنَع (ةوسلا نيكو اعد اًدا)
 ا ىذلا نرحل نفل كت لذ ىأ قعم دعم ةفاضالا (ضْدَلا
 ةيناقونلا توظعتي هنو ركدتماليل تلال هاب

 0 ا هال ءاغداهيفو ةّين انحضلاو

 تالا ف) كدص اقم ىلا ىدشمري (!5: بني ْنَما) ليلملا
 نمور نابل ضمالاتامالعدواليل مولا لاول
 | يطل دق ىأ (وَيج دي نيب رش ح ايدل اسر

 | اَدْنَي ْنَّسآ) هريغب (َنْوكْرشْماََعْهَلاَلَحَض لا ع هلاأ) |

 توم لا دعب ('م لِزِعْب' س) ةفطن نعم احرالا قلنا
 تيا يلع نيمار مايقل :ةاعال اءاوفرتعتي ناو
 ممل اْأ) تابنلاب (ٍضرَأْلاَو ةررطملاب (واهَسلا هك زري
 اراب (لقاهَحَمهلاالَو 70000 (هّدا
 اهلا ىم نأ (نيِف داص”كن ار كت لكك اهزن اوضاهر

 هيا ايف تف نعو 34 ىركداي

 انلاو ةكئ الملا نم (ضرتالارت تاّوبتلايف ْنَم مضت الا [3)
 ايمو هلي قو نك« مهم تنام عتيل

 نونعني :)تقَو (َتاّيَآ) (َناَّيآ) مهريعكة مرادك ةكمرافكى أ (َنوْرْئعْشَد
 ىَرخأ ىف ةءازق ىفرمرك نزَو (ٌةلَر1) له ىنعمب(لَب
 8 زاتلاتلدبا كرات 6 لاَدلادي بشيتب لو ١
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 أ ةراكالاو انعم هيف لماَلاَو لاحلى هبصمَو ةيل انس
 ءريمل يال ”الكلذ فت مرعكىأمهطظب ولام

 اوُسْرَي اوصل امي أَو و نولغمدي ذات د (َنْوِلْعيِمْوَسِل)
 ١ | مولر كرشلا(توتتَي وهاكو) فالآ ةعبرأ مهو حاَصب

 توتو لاَ ذ ا نع دسم

 :جانلاليبثنو نيتزمهل ا قبقبخ + ([5ئئا) ةيصحلاف احلم
 نم هوس لاجل 501 نيكحول امني تلا لاند

 1 م
 وف وح

 مها جيشا اكييرق ثم) هلاعأ (ططول ناو خخ ااول اق نأ! رمؤت
 ال 0 لاجزلار ايدأنم (دوزئطت ل

 1 ”باهانل كج دق (اهانُر َدَقدَس أَم
 رميلاةر اوه 0 0

 مرطَم باذعلاب (ندلازطت) شب حانت) متكلم

 *> الستوزةيل انما ممالار دك دلاله لك يدي ا) دزع اي (لّق)
 نريتزمفلا قي: طا ) م (قْطضاَنْيل ء دبع
 ةلَكيرَسملا نيب ئل ألاخداَو اهلي متت َواملأ ةّيناثلالادباوك
 ءاَتلاب (َنْؤكَرْسْجاَم مآ )هدبعي نملنئَح)هكرتو ىَرخالاَو
 تزن ما :10 يال ريخة فلا ةكت لها ءأءايلاَ
 م تافتل هيف نافاس اًنَدلاَنِم هم ل لسا َصْرَأْلاَو

 1١ كلو انتيلاوهو ةئيدح -(قناَدَحوم) مكَكلاَكلاةَّبيحلا
 اًهَرَجْس اوَنيِنَت نأ؟ َتاَكاَم)ٍنسح (ِةحبم َتاَذ) طحت

 لال سمنتَو نيترمهلاقيقبحيب كلاَأ) ا هيلع كر دقمدحلا
 ان ةاحبتلا عصام نيمولاوتاميتلا لاا
 الجدد 0 شا طش



 راو

 يكل ةرشع شن ألا ننام ءاَعَكْلَم تأ وتر نايلقلا ل

 ءاضّمنا ال نم ناويشف ةنَس نيسمخو ثالث نباَوهَو تاع
 ةليبملأ نم (م (ٌلحاَحأ دْوُم َلااَنْلَسْرَآ دَمَلَو) هكلم ماقد
 ناَعِِريم ْهاَد اق)هودَّحو (َمّسااودْنْعا) نأب ىأ(نااًمياَص)

 ا مهيبل !هلاسرأ نيح نم نر نيح نم تونمؤم قدرف نيلاق كرت

 ليلاس 0 ا نورهاك يره

000 
 صولا ةزه تبلّتجاَوءالقلاىف ءاَنْلا تغدا انت ءلضأ

 ع ص مس سس ل سم ا امو

 اوطحمل ثيح نينمؤملاىأ ينلَمَم نمو كب)اتم ءاشن ىأ
 لَج) ب مكأت أ (ّللا رم ع) مكمؤش ('مئ اعل اًو)اوعاجورطملا
 ةَنيِدْلْفَناَكَو) ملا تبي ربتخي (َنْْنََْن موف حن ]

 هيض الا مها ام دلاةريناثدلامضرف مم ىجاعملاب |
 .ى 0من ضعبل مهضعَب لاق ىا ولا ةعاطلاب
 ةّيناثلاءاَنْلاَمْضَوِءاَنلاَو نونلاب (ُةْمَتْيَبْنل هن اب)اونلحا

 منلاب نلوم بن 0 اانا نال
 (اندهَساَم)همد لو ىأ (هّتِلَّوِل) ةّين اثلا مالا ضو ءاَتْلاَو

 0 اهضب (ِهلُهأ كِْديم)َنرضح
 (اورركعَو تو ِداَصَل انابوز هلي نم ىردن الكم هكال ١

 ليِعَبب مانئز اهب ىأ (ًاركم انْرَكَمَو اًركم) كلذ ف

 0 ًهْيِواَع تاكَتيكر ظن او َنورْعْشَتال م ور
 | ربو لد ريج ةويصب (نيبم ا ءهمؤفو) هان

 نواح ويلك إَيو) منوريالَو اموري ةراجع.ةككنالملا
 د فج



 ْ : ١كم

 الادباونيتزمهناق يبكي مكس نربتخيل (ِنَوْلْتَيل |
 يزهلاو ذل ةلدمسملا نيب فلا لادا واهليهشش و اهل أ ةّيئاذلا

 3 | ىذ(ِهِيْضتل كدي اماف ركَسْنَمَو)ةعبلا فك ما) هك |
 نغير ٌناذ) ةيعنلا عٌرْفكّْنَمَو)هل رك

 10و ناقة زفكي نمل لاطنمالاب(ةيرك هركش نع
 (ىدتْعَم كدت نظ) ارا )هن ارا هركنت لاحمملا هوريغ يأ (اَبْشْرَع

 ةفرعت ىلا (َنوذتْسميال نيل أَنِ وكت غآ) هّنضرعم ىلا
 ًايشويفنا هل لم الاهل ةعرابشخا كل ذب دصتف مهلتريتي ام
 اهل (ليق ْث ءاجايلق) كل زرع وأ صّمن وأ ة داب هورّيغد

 يأ َقْهْاَلأكْث ل اَق)كشرَعا ذه لثم ىأ (ُِنِزَع اره آ)
 لس نعاذحأ لص مذا هبل ةاوبمطماك مهِلَع تبمشو هنفرجذ

 املٍعَو ةفرعم اهل ىاَرامل نامل لاف د تلاقانهُلد
 ةةاعْوع مهدد و نيو سءانكَو اَهلْبَع نِم معلا ايبا

 رم ثنايا )ريغ ى ١ (عللأ بوند نمانبْعت تنام هللا

 نمطسوه .(حرضلا خذ ا)اضبلا هل ليف نرضاَك وص
 0012 ف راع بدع و هيض تانط ضبا اجر |

 م يال ىدتك ضووشا ةاورض ا نال
 ل (اييْواَس نع تَيْشكَو) ٠ ءآملاّنم مي“

 اميّروواواَس ىارف حرّضلا دّص وف هرمرتس لمت نامل سناك
 ىأ نيِرَوُه نِي) سلم رم حصان )اهل (لاق)اناّسح
 ىبمن تلظ نا 0 حاجز

 (نيلاَمئاتَروَِب ناهس ةم)ةنن اك( لس 1ن) كربغع ةدابعب
 َّ هزازي تلافيعش هركد اًهِجَوْرَن َداَرأَو

 اوزيناكواهكلط ىلع اهَرداواهجح أو اهجؤزمف اب هتلازأف

 | طتغاباهكامىضتن ار ايا : الئاَه دنع ميجِدَو ةرمر م لكفإ

59 
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 4 0 0 58 (قوحَرْطَم

 ابي منيل فاط (نبجال جب جيب[
 اسس

 | عَن الف نيف شم نود أي 0 نا ىأ (َتوْرْعاَص ءْمَوََل)
 نيدصك ا ةيضروب

 اناوبالاتتلطا قوته عبس ةاقزسه وا 0

 رظنسل ناهل ىلاريبملا لإ ت زّهجَو اسرحايِلَع تلَعَجَف
 ةولاليق لك "لف فل ارش عنا ىف تلاقي اهرعأي ام

 ةلملا 0 هنم ترص نأ ىلا ةَريْبك

3 0 2 

 وفر 0 اع ل

 هلم تى أ (عوُحَل هيلع قاقرر الان صن ىلا هليل نو

 دنع ىلا لاق)كل د نم عرتسأ

 داي ص ناك يخرب نب نص 1اّوه و

 (كفْرْط يل! ذَتَْي نألْبَص مي كيان آ) باَبأ مب عدا

 مح الارظنف ارسل ىلارظناا هل لاق اق نش ىلامب ترظنمازا
 ءامسلا ىلإ! هرظند ىف مي ديك ن دب اءوضوُم هدجوف و رطم در
 ىرحنأ لضخ ااا نأ مظعالا مْسالاب فص اعد

 0م ان نايل بركس عض فت

 اجت مم ليضع نم) مب ناّسالاىأ انَهَلاَو َدْنِع)انكاَس ىأ
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 اهموقر سبتلب ىأ ( ملا تل اةاَدَه فاتك بهذا
 5 زافناك) مهم اكيرم نقد (مثْع) فرصندا لَو عد
 ا اوهذخأت باول نم َّن نودي (نوُعِجْري ٍ

 || مثم اؤوخ تعضخو تدهتراَن رايد اقرجفف هاَملأَرا

 ا ا

 د كيد ماجي ةيانلا ليت نزلا قت
 ىأ (ذْناو نامل دس نم . نم برك اكن و 1

 ىونسشاَوَمْوَع ل :3) هنومضص

 دوا دل قنمخب ندم للا انقلاب كات نيت

 و لورا كا جية انا بوش

 3 داتا يزال 0 2-0

 ا إل ا 0 عجب م 2

 اناناواروكذ امدخ تلسرأف اهلبسي مل اَيبنوأ اهلبس اكذم
 وج !ءالاكم اجاب, بظذلا نم ةّتبلَتن امسمجَو حوّل اباعلأ
 ١ عّرسأو بانكب ل لوُسر عمك ذريغَواريزعَو أكس مَ
 ل تاه رفتوا رع أو ربذلا هرمي 0
 انا ديم غيارف ةعشت ةعشت ىلإهجضوَم نِمطَسِبي نأَو ةّصْدلاَو
 | نأو ةضْملاو بهذلان و اؤرشم اطناج هلو حاونبي نأ

 تيمي نع نما دالو أ عم مرحب اوبل تاَو و نّسحأب نوي
 0ع عاش هعايسأهحمو مّيَدَهلاِب لوسرلا (ةااَّنَلَق) هل اسر نائيملا ظ

 ناهلُدم)



 نقلة جو) هيلع ملئشم ل املك تملافل اما اجرام

 ما ميل ةج م اب تيت نمل ةليبفهكرتو ضرصلا بس (انَسا

 86 ١ نكت ٌةأرئاث دج نإ نْيَصْيرر بخ (كابْنب) رص

 ايلا حلتحي عزت نك نم تيب أور سيلب اهمسامهل ةكلمىف
 | هلوط ميظعربرس (يشرع اهيل و) ةذعلاو ةل آلانم كولملا
 20 هعائتراواعارد نوعبرأ هِصْرَعَوَعاَرْذ نوناُع

 الات وفايلاورتدلاب لطكم ةّصْملاووبَه دلا نم ٌبورضَص

 [نيرلاورمالا توف ايلا نم ِهُئِإَوَفَو دمرلاورضخالاجربِزلاَو
 قلغم باب تيب لكى ءباَوبأ ةىيَس هيلعد م تمر ورَص صخالا

0 0-2 

 | َتَْرَو هللاَن و5 نم سيمدلل نو ندي ءوَفَواَبم ذجَو)

 قاب رط (لْيبَسل نع مه دصف مهل انعأ ناطيشلا قيل

 برم هلاو دوسي ناىأ (هلياو ٌُيَكينَسآَل انو دم ال له )
 باكل لها لي الذل عت هلو قاكنأ نون ايد دال

0 1110 
 ري ىذل )ىلا طاقْساب نو دّمَي لوعفم لحتى لبا
 اوس تاينل ا ورطملان م ويدل ىتعمب ر دم (5 تح
 ,مسلايتولانورمورلق ف عكر دوم ام هنو صْرَأْلاَ
 اءانش ةاحفانئتسا( م 0 رَوُه الامل االْدَنا)

 امئبَو يلب شرع هلب اتم ىف نمجرلا ل
 0 را

 ' جوملا انعنم ىأ (نيي ناكل تنم مبانتريخك اهيو
 ا .زخن ا .ناوتهل هيف تيكن ملبن

 | هل هسدبعن متر وص ًياتك ناهس ب تك اولا

 62ج امسج أيس ةكلم سيقلب ىلا دؤاد نب ناهيلش
 ت٠ودأر هلع ولعن لف دعب امأ ىدرملا عيت نّمىلت ملا

 لد دهلا ىلاغ مث هّم اخ هّئخَو كسملاب هعبط م م نيفلم
 صم همام »

 ظ
 ا



2 

 هالإوتبلا (َنيِبَلاْلِطَمْلاَوْل) ىنوملا اذَهَّدل ,كوللاو

 يقتل الز يب سا از كلنا ع لنكن
 ق قح) نوقاسي ْمنوحمج ( َنونعْروت اهم هلريسم ىف
 ”ةفص,لم ماشلابو ا تئاطلاب وه (ملاىداو لع اذا
 تاملط دنجتاردقَو ِدَر ملا كلَ نع تا اكوأ

 مكر سكب ل كيك تالا 0

 الىتعلا هلو لملالزن تورتات زم نا
 ابنا كَحاض) ءادتبان اهيل (َهسبَْس) مطب باطخحم ايف

 بم عّرلاه يلا هلل لايم أرث الث نم هعمسدقو ماهو ْرِم)

 * دنجن اكو مةويباولخد ِتَح ماو لع رشا نيحيه دنج

 ابنا ني اًضلاَكو ,ابِعىفب كح رب ىلجذ أو ها و اماما أص

 ءاملاىرّيىذلادهدهلاى ريل ا يلوالاو ظ

 نيطايشلا هجرخيلتنف ايو هرضنب هيلع ديو ضرالا تح
 فدانا يمك ةالّصلل هيل ناهس جايتحال
 لم ٌناَكزء1) هتيؤر نم يتعنم ام ىلض هرعاأى أ (دهذه |١

 ةكم ةتيذعال) لاذ امم املذ هتبيعل هَرأ لف (نيِْاَملا

 ى هيمرو هِبتذو هشير فتنب ني هيف اينو لود َياَذَع

 0 دم نحب الز ماو 0 0

 ماريسي ىأ (ِدُي 0

 هن اتوا هاو عفرباةاوتم ناهلشم مضحَو نامِزلا ظ

 تلح لامه ) هتبْيَغف قلاع هلأَسَر 5 هنعاعجم ه بحاح |
 داي اللا اسس 2 احاصا هاما ا دو ممول دمام مام ان معصم

+ 

. 
- 



 ك١

 كروب) نأباكأ (نأَىيؤداع ءان اافدد رسلان مَن وثفدتنتا
 ةكيالملا ىأ (ارطوح رم و) ىموم ىأ (داتلاو ٌنما)هظا راب ىأ ْ

 دير َدِْدَو فرح ابو هسفنب ىدَحَني كابو سكحلاوأ )

 هانعمو ىدود ام ةزمح نم (َنياَعلاِ لا َناَحْسَو) ناكم
 راما ان ناشلا يأ شن ] ىسوماي) وشل )نص هللا ميزت

 - رحت ت تهت اه الق .اًهاَملأف (ٌكاَصعَقْلْأو 5
 عجمي ني (َبْوَعُي موارد َليَو) ةفينخ ةّيح احنا

 ىدنع (ّعَدْل فاَكالَن )امم (فحعال ىس 8-0

 شمل هس بمن > نك مّ اراحُرِبِعَو ةّيَحنم (َنوْلَْر
 بيروت و با وا نون نابض

 'قوط (ٌكِيِيِج ف كدي لخذاو) هلرضنعأو ةيوتسلالّبهأ
 صر ومي نايم ةع دال ماب: ول نالخ (جات]
 ىلاإ)اعالَس (تاياعتشف ق)تيارصملاوتفت كاش ١
 "يشع ل م اِهِمْؤسَو َنْؤعزف

 1 .ٌرن أَنه اولاَق) ةحضاو ةئيضم ىأ (ًةَرِصْبُم

 يم قس دف قزاوزخب و ابان
 0 0 َقْلعْول الاط) هئئادزعّنِم قا ىأ ظ

 تاكَضْيكرريعاي ظنا عزنا ةر دهحياىلا حجار ىسوم ب ءاجامب ىسوم,ب ًءاحامع. ظ
 اتت ديل وره كلها نفاع ءملا(َنْيِبِسْفْلا ةبقاع
 قطنموسانلانيب ءاضّمل اب (ًارلع) هنبا (َناَتلْسَو رو
 نلف ىذلا هني دحأ) ههاركشم ال اًقَو) كلذ ريغوريطلا

 ظ نسريبكلعا نيطاينلاورضالاو نمئاريضنصو ةوينلاب

 7 نا يع ايناقو) هدالوأق اود
 اًيِنالاهاتؤت ( خذت لكن ماتين َو) ءاوصأ ذه ىأ

 | ةيذ '

 ل جاه م



 ؟ا6

 ةاحيرهلرا ,انك از ار ول يف داك !اهوجص# |

 ١ سهم ا بحيطإل ىلاعت هدأ ل او نيموم دماوسيلف نينمؤملا

 ,هيلعاودتعاذ ملم ىدّتعأنذ اظن آلالوتل !!نم هءوَسلاب

 0 م اوشن لا يَسَور مباع ىَد - هطاسفل
 سواد ةومحرت متواظ د يل يل أ
 6 نوعسيو سمخوأ اخرا أاوأثالث : ىهو ملا ةروس

 تاكل ذب هدارمب ملعاهسا سط ميحرل نحل هئاوِإ
 (ٍِمباَنِكَو) هته شأب ؟((نآ رملاعن اي تايالاهذه ىأ

 1 روف ا ا ا
 | ةئحي اب مينيقدّصلا (نيِنِماوْمْإل رسب َو)ةل اضل نمد

 (َنطؤْجَو) هج لت انوا ال ءالّصلاَن وجت 2 ظ
 رتل هنو هب (َنوضْي ره هرج اب محو :ةاجّرلا) نوطمي ظ
 | تونمؤتال نيد آلِنبْلا َناررد نيب نيبو هنيَب لص يش ديعأو |
 ظ قحتؤونلابيكرتب ةكشلا ذل امنا هاني رجلا
 انذنع اتصل د نو زيت تو زا ةنسح هوانا

 | لسّملا اًيرلا ىف هدشنأ عياَرَملا وس وله نيزلا كيلو )
 د انلاىلامث را مش ةررشجال ىف ”صورسالا

 ْعَسَو و هيِلَع مدا لصويلل باطخ (َكَت :!ورمهيبلع ةدتؤملا| ٍ

 دنع مندل ةدنب كايلع قلبى! تامل
 ةنعهتحوز (ولْأل سوم َلاَوْذاركذ ١ كلذىف ( يل مكح)
 ابعت نم تررضبأ (ششُص نإ لم صم ىلا نيد نم ءريسسم
 اهلضدتد َناكو قدرطلال ان (ٍريَح امم كِشْأَساَن اتاثاا
 | فا اهكرتو ناّيبلل ةفاضالاب (نيبَم باهشب مكيتسذأ)
 ءطلإ َنْولططْصَس :يلحعل) روعوأ ةلتنف س ار ىفرات ةاعش

 الر اك رانا ل لاننا نم لد |

 نوستس

1 

7 

 ا

1 
/ 
1 
 مسسمأ
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 ميالهاف سيما نك امور مسهل ةلغع ركز اهلهأر دين
 عنيف نال

0 ِ   2نبع 1 بط 

 الف) بهشلا 0

 ا

 نينجملا ىأ (نيدجاش لاف ادجاَسَو اعكار َوادعاتَو اغا تتاكرأى (كيَلَعتَو) ةالّصلاىلا (ءوَمَتَنيِحَلاَريَدلا)

 َْم لع) ةكمرافك ىأ (مكْيَبَبأ له ْميِبَحلا مْ 2 اًهثَت]
 )لالا ن نيالا سا ندم يمال
 ترم هريعو ةمل دم يل سر جاف ( ميم )١ باذك( ثلا اليكى

 ىلا نومضي (َنْوب كطيو ةنهيكل اىلا ةك الملا نم 0 اما( عملا نيطاشلاىأ(نَْمْلْي) ةتهكلا
 تضرب الا تبخل ئاذق تكرار ثكينكو ملا
 نونو“ ”عدس ث(ن َنوؤاَحلاْْهْمبتي ارَعَشلاَو) ءامتسلا
 دنواجد نوضمي (تونمدت) يوضَو مالكلا زيدوأ نع (ِاَو نكن 61) معد رت ل 1) نوموم مرهف مع وؤريو
 (تولعمي ال اماانلءذ (َنولوَمَي ممَو) ءاهو احمر ئحلا
 رعسلازم (َتاحججاَصلااَولعَو اوس نيد ) نوب ذك. ىأ
 هود كاب دل نكيرعسل ا »هل شسي ىأ (اًريْمكَه سا وركَدْو)

 ٠
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 و - اه 0 ب 01

 مي : 1

 0 ماصأ

 0 0 رضاع قا حرا وخلل

 7 تا

 درسا اولغ حمس ْن 0
 كاذب تور 6 ل :

 ولو 0
 1 'مأَرَعَف) يأ : (نيعأل ا رضعب لع هال هاَنَل رنا

 ل ءاذكا

9 1008 

 لس (نوُرِدْئْماملألا اةيْرَف نمله أ امَو) نغي مل ىأ



 م ظ
 1 مو وذل وكيل

 همس ةلاَنْود ات (َنيَلاَعْلا
 تهل اها ىا كبار نيزك أك َنلَحاَمَنوْدْذَتَو)
 اولاق) مارحت ىلا لال توزواجتم (َنوداع مزيف من قف نالت)
 ( نجع نم ّنن ها 23 5



 (َنيِليوَأْلاْقْلْس لا )ب انتفوخىذلا (اَدَه)اَم نار كظعول
 انعام ىأ ماللاو» اح اضب ةدارق قر م نكومهفالتخا ىأا

46 2 

- 

 ارت نق يطب تاهت فل فني ةؤصو
 هب مكرم أ ايف (نوُعيِطَو اال اَد) نيد ذاح نيجراذ
0 0-0 

 ع م
 ا ا لح :
 1 َناكاَمَو مال كِل قت ا) اوكف مب



 عييلم تأ لوس مك فارسا تو (نومستالا نر

 اديجون نموب عم امذ (ِنوُعِيِطَأَو هسااوَمَم اًو)مب تلسرا ام

 ات ود تلا آم |هنياصو دل
 لات َر لع الار اود ىأ (ىرْجأ)

 (َكََتاَو) كلوقل (كلاز قدصن (ةنماوم اول اق اديكأتر
 '؛ !ةلضتلا(َنْونٌدزألا)أدتبم »ان مهلعابنأو ةَءارق ىو

 تف نامر ىل دع أ (ىِعامو لاق) ةفككمالاَ و ةكأحم 6
 توليعت (َنوُرْعْشش اول) مزاين (ىر عال مم اسجل ام (ْنأ

 ١ ايألام ين نينمؤملأ د راطباناامق) مومبعاَم ثلذ

 ظ امنع حتوم ايست لنيل اولاق)را ذنالا ناب © (نيِبْمْوَي ذن

 لاَم) عشلاب وأ ةراوجاب (نيِموحرملاَنمَّنْس ؤكتل)انل لوتمت
 ىأ اقف منيو تن قاف نوجد َك وف نات حد

 هانيجم اف ىلاعن لاق (ٌنينم وللا نم يمْنَمَو حَتحَو) |[
 تاور لاالل و ءدولمملا (نول لا لا نهم َنَمَ
 نم َندقاَينال ماجد أ (ذْئِناَنَف نعم 2 ربطلاَو

 | كير ناب نيِبِمْوْم هكا ناَكاَحَو مآل كلذ ف تار مموف
 مهوخا ئه لاَ زإ نيس ررملا داع ْثّب نك ِحّرلا زن :علاَوُهل

 نوُعيِطأَو هناا وَمَناَو ُنْيِمَآ َلوُسَر نياَنْوَمت الادو ١

 َنياعْلا تر لعل يَرْجأ)ام (نرخأْنِم هيلع
 ةزاَإ ايلع ءاّنب (ميا) مي عفترم ناك جدي نا ا

 نم لاح ة يع أو ممن ورخيستو ميزي نمت ومبكل)

 | برال بح ءارلل (ٌَمناَصَم َنوُدصَتَو) نودت ريم
 مسطَباَذارو) نودوَم ال ايف (َنودْلْخَع) كاك ([مكّلَعل)

 هساوعت|و) ف ارررينعنم (ٌنيرإ اجت طَب) لّتضوأ برضب

 دما ذلا اوت او) ب كسا اذ (نولعيطأوز كلك



٠ 

 انقل وللا ىدعب نوي نيذلا ييوخأل|
 هجاو) مه

 1 اولا 22 0 1

 '(نيْرْحع الَو) ةَءاَرِب ةروس قركد اي هماو دع نأ هل نبي
 ٌمْوَص) هيد ىلاعت لاق سانلا ىأ (َنوُنَحْيْمْوَي)

 بويدَا نأ نم) نك ل !زارسن (َنْوْسب الو اَمَ قيال
 ٠ ةهعفني اف نمؤلا بلقوهو قافنلاو كرشلانم لسا

 ود( 0 6
 (ويكيكةزال ممسدأ نع هعف ذب (َنورصَتْسِيْوَ

 هعاطا نمو معان (َسيلْبا ْدْوبْحَم َنوُواَعْلاَو .رط اعز اولا
 مف ْو) نوواخلا ىأ /اؤلاَق تولعمجبآ) روم ونعمجأ]سنالاَو نجحانم
 ةلِتثَمْلاَّنِم ةففخم (ْناَ اَن) مى« ويعم عع نوصي
 ثيح نو نيب نبط لدلسودكر نا توذتاهمساو
 ىرهلنع (اًنْذَصْااَمَو) ِةَداَبعلا ف (َنيَلاَحْلا ترب قس عوض |

 مامي كتَفانيذلا انول وأو( نيطاّيشلاىأ ىا(تومرخا 9 1
 نيوز نينا ةكالملا نم نينمؤملا منيف اسْمَ اه)
 ةحجر (ةَّيكاَنل َناَوَطَف)انرعأ همم ىأ (عجويدصالو)
 اركز دعنا لوول ين َنؤكتف)ايندلاىلإ |

 ناَماَعوديَأل) مموكو هاربا صف نسروكذلا كلذ قيَناذ (

 ف تنك جرار ملا وأل كبَر ناو نينو ره
 وتلا «ىحلانوهكارتشال ل مهن دك يسر حو
 0 ا 7
 ايسم ُخاْوْهْل َّلاَدر از هطفلز ا أن دايك توماست|

 سسسلا  يعام ١ ملسسلا ١ د اح امس حاسس دج احصل صصصسصل ممم اصل م سس لس سل ص ص دس مس سس سلا حا
 ماج بسس ووتتا ب طضع رم محسوس د - ص -

 جود



 تسال ميظْعْادْوطل اكِقْزف

 دلانه (مح)اَنبرف (اَنْسَلْراق) هدبلالوق بكارلا حيرتسا همم لّسي

 اسي اور مهكا امم اوكا يح موقَو نوعرم نرحل ا) 3
 دل نسا رام

 2101! هنيه لترك نممهجار خاب (َنْيِجَمتأ دعم نَمَو ىسوم
 منا ملكا قارطا,هموهو نوعرف نجل رطم)
 قارغاوأ (كِل د نا)هنم ليئارسا ب جورخوربل م هلوخد

 (نيمؤمطَسكأ ناكأم م و) مهدعب نملةربع نيالا هموفَو نوَعرف
 نمؤم لّوزحو نوعرف ٌةأرعا ةّيسأر يع مذمن موي م هطاب
 فسوي ماظع عت لد ىلا ىنومان تنب ميرَمؤو نوع لآ
 نير ناكلا نص تن او ريم اًوهل َكِيَر نا ق) مالا هْيَلَع
 ؛لْساَو) ق نعل اتم مهاخجأت نينمؤملاب (ٌميحّرلازمهقا نها
 هنفالديت هاَرْب ارربخ (َُبَن) ةكمر اهكىأ (مهّيْلَع
 (َمانُصَأ ةلْغت اًولاَق نو ديغت ام همؤفو هيب ال لاق ْذ!)

 تفدىأ (نيمكاع ال ٌللصَسَم) هيلعاومطعيل لعل اباوحّرص
0 2 

 و 0 0

 د را 4 6 0
 انسحب ان (ٍقْدِصَناَسِل ل ْلَعْجاَو) نييبنلا َنيِجياَصلاب



 د اع 0 0 31 نا
 : || (ىدابعيرشأ نااًوتعال ااودبزي ملف قحح املا هّللاَت انآ
 09 سا ةريَق لصوت نونمل ارشكك ةاار 3 ىفو ليشاّرس خي

 ولعْبَتمأ 216مل سدا راق
 ًافرحجلا مك دو نوجتيد ءدونجو نوعرذ

 هاتف هيت ا ع

 شيم نيجم اجب (نير احر ة بره نلارش انشا ةنيدّم لأ

 ةئامتساون كيف َنْؤلْيِلَو) ةمث اط(ةَمْورْل الوهن !)الئاق
  [امهللتف فلأ: ئاعيس هْسْيَجةَمَدَعِمَو املأ نيِعِبَسَو فلأ

 0 ىلارطنلاب
 دز راس ءوازف قو نوط (قوزِذع 2 ناو
 هموم نوره ىإ (ضانَجَرح اا نو دعتسم

 لشنلان 00 اجر

 ازوكتيتمتو ةضنلارو بذا نم ةره ام لام !نزتكور
 ءاّرهالا نسج سلجم ( رك ماعم 1 ا
 || انه ص وامىانحارحا ىأ (كدلد «”كدل كر ههعاش أ هؤحي ءارز ولا

 ااذم وو نوعزو ىارعا دعب (ٌليئاَرْس١ ئياهاّمشر ذأد)

 1ل:5)سمسلا قورش تذو (َنيدْريُس) مومح ( هوعبت اذ

 ىسوم بام ل اقررخالا اهم لكى أ 3 ىأ (ناَححبا ىَداَرَت
 كم لاق بانل قالا وعرف عمجانكد دي (َن َنْوكَر دما
 بدكم هرصنم (نين هس نازانوكر 00



 2 ََس 2 اتا عو رضع

 محن ل َلْيمَو) ةنيزلا 0

 أ

 : 0 0 ظ

 يسوم ماهل لاو َنيِّرَعْملاَنْل
 مال 2 7 ماوتمل ) نيتلل نم نوكك نأ اما

 ة) قمر العا ىلا بالحوت ماعلا ةيصيا- ا -
 0 ل نورة ص عَو ْمْهلاَبِح

 نيئءاّنلا ىّدحا فذ م اذنه ملت نها ذ اذ ؟انج يلو قلأف

 واي مهو متي نولي (نْوكو اياع) ماتت لاصالاّن م

 | تيدجا ةرصتل ل ان) ىش تايتاهن (ميصعو مهلابح
 | مهلعل عتوُراَعَو سوم بر نيملاَعلا ترب اسواق

 8 تال او نم هو دهاش ام نأب

 يلراغل ةسائلال ادرار نيتزمهلاقيتمحيب (منمآ م1:

 عىزلا* مرشيكلات ”كلران أ (َن 3ث الْبَف) بوم

 تولت فسار كلو هتمايش لاكن ( رضا

 | بنيان كج اوكي بم خلاني
 نيعجا:عييلص الو) ىرشملا هل جر يجمل ارحل لكدت ىأ

 | عا نوت دعب 7 قاا0ا نيلغر ضال اس الاؤلا

 هع
| 



 نع

 َنناَصلاّنمانأَو) ذئنيح ىأ اد [اهّيْلَعَف )ىموم
 نائااع(

 وف كج [1 كم سرَرَصَم) هلاسرلاَو لجلي اَمدحتب ها

 كللتبل ناب (ليئارشإ بت لعن اهب نم ةزضأ هع

 كرلاغل كل ذب كل ةيخدال ىن دعست لَو انيبع مذا ىأ
 كمال ماهعتْسا : :عمالكلال وأ مضعتر َدَقو خدايعتتاب
 كدا تلقى نيا اتَراَمْو ىسومل (نْوَعْرِف لاق
 هنقيقح:فرعم ىلا قلدلل ل يبس نك ملال وروهْئ ىأ ىأ هلوسر
 مالسلاو ةالّصلا هيلع ىسوم ٌمباحبأ تاعصب نو رعي اماو ىلاعت
 كلذ قلاخىأ (اْبذَبامو ضْرالاَوناَوْمَتلا ْتَرلاَو) اهصعبب
 | (ّلاَق) هج تاون آف هقلانملاعت ننأب (َنيِبِفوُم مكن
 هباوج نوعي ال مموف فارس نم (لْوَحْني) نوعرف
 :مك#اباٌبَرَو "مكتر) ىموم (لا5)لاؤسلاقباطي /ىذلا
 انو نوعز طرفي هلبق اَمفالخاَد َناكناواَذَهَو (َنيِلَوَألا
 ىمسوم (َّلاَو نول كيلا سرا ىلا" يكوسر َنلاق)
 كلركلا (َنولِقْمَت 'جش نا اممْيَب امو بريعملاو قريشا بزر
 اهلا َتْدَحاِنْيَل) ىسومنوجرف (لاق) هدحَو باونيمآو
 سيخ اذي دش هزم ناك (َنيِذوْجسمْلا م كيل عج لوكْربْع
 هيف دال رب يال دحو ضرالاَت حب نأكَء ىف صختتلا

 َكعِحاولَو كلذ لعد أ ىأ (ْولَوأ) ىسوم هل (لاق) ابحأ

 هل نوعرف (ٌّلاق) ىلا لت نتب ناهرب ىأ (نيْم نشب
 اَدإَف ٌءاَصعَقْل اا هيذ (َنيِوِداَصلاَنِم تكن تاكل |

 بيجرماهجزحل (ئهَدَي َعَرَت و) :ىظعةّيح( نيم نابت ||
 تن اكاَم فالخ (ّنرظانشلل) عاش تاذ (ئاَضِيب ماَذاَق)

 نحاس اذَهَّاةلْؤحواَملل) ن وعرف (لاق)ةمدال نم هيل

 (ميلع



 : ةعاود كالإ) ةنشاك ةغص (ْث َىْوَي
 و(نو بسب اود اى ام)ب شارع 41 : موي اَيَسف : )هب

 كى نمار يثكى أ (ابدقاستبس !؟ ضال! اورظنمي ورا[
 احكم ةلالد (ميال كلذ فَنإ) نّسح عزم ( رت جْوذ
 لاو 0 ف (ٌنِيِنِمْوُم (قهبِمْوم لهامْكأ تاكا وكن متر دف

 مس ليلو ةيرشلاوا كبَر نأَو) ةدئار هيوبيبم

 د١( ق)نيبمؤلل مجري (ْمِحّيلا) نيزفاكلا
 0 0 0 هليل ل 5 دانا

 اوثجلظ هعم (َن عرش وم)الوسر /نيملا (يملاظلاَمْوَمْلاَت لش )١

 ةرمملا ل00 ع داب عتشساب لير .اِتَبَو هتنابزمكل ايمن

 هم و دوي هتعاطب هلا (َنْوَعَسي) ىراكنالاماهضتْسالل

 05ص قيِضَِو نورد نآ تاس !تر)ىتوم (لاق)
 ةدضعلل هلال اراب (ناَسلوللنالو)ىل مميذكك نم

 ١ 6-0 ْذ ٌ َلعْمْهْلَو) جم م (نوذاهىخأ لا لسؤأق)هيف ىلا

 ظ (آلكز ىلاعت لاقرب من "نْوَلَمْعِي نا ف احأو) ب مىلعتملا تعب

 ' يانابلقس هيف داوخلو تناك
 لافيامو َنولوَمي اَم (َنوُلعمجْسَم ”دكح ماناَنيايآب) بئ اهلا

 امم الكىأ انا“ هالك أ (انانالوَمَم َنْوَعَرِف اَيأق)ْمَعاجبا رجم اّيرجلا
 ىلا (انعم ذا نأبىأ(نآ) )كيلا نيملاعلا تَرْلوُسَرر
 ىسومل ن وعرف (لاوزركد امهلالاقف ءايتأف (ليئاَرش/ضيناماشلا
 ةدالولانماّييررف اريعص مَكْئِلَو)انلْزاَنَم ف (انيف َكتَرْت 2 1(

 سيلب ةنس نش الث (نينِسدل ارينا كلَ مماطند دعب

 تطفو نبأ ِّيَس يسب َناكَو هبكا منك نوعرو سجالو نم

 نيرهاكلاّنمَتْْأَو) ىلعبسل اليف (َتْلَعَفَيلاَكَتَلُعَف
 (كاق) داّمعتْسالامِدَعَو يب مل اب كيلع ىيبجنل نيدبخ احيا



 فك

 تارملاىأ قريت تاي اياب اوظعو اوركيد َدَلاَد)
 نيعم اساورخلب راع ًيطاَيرم) اولطتسي (اوزِخ بل وزخي م
 انياوْر نم ان تهاجر َنْول وعَنْ نْاَو) نيجنتنم نار ظات
 ١ نيمطع زن نابانل يعرقل دارفالاو عما 0

 ةرطلادؤزجي كلو الرخا ([مامإ نيس انْ]َعجاَو) كل
 | توصي ) ا ةعاط لت (اوُرَبَص امم) ةنحباو ايلعلا ةّجتدلا
 و ةيحض) ةفرعلا ىف ١ .ايلا يف عتضيوملا ودي دشتلاب
 عجرم نكران ْثيشحابمو نيل اج كك الل. نم

 0000 نمجرلا,ابعربخ هدعب اَمَوكئل واو مهل َءَماَما||
 ؤل نر ثريكب (اَيْي) ةيفان مام) ةكم لهال ديعاي
 انيك أ كك عنك نانا ِ اعد

 باذعلا (ْنوكَب ىْؤَسَم) نآرغلاو لوسرلا (َجْنَذَكردَقَو مك
 تن ايادلاو كلم امس ةركياو لاتزالم ياي
 « الكت اق هيلع لوألول باَوَخَو نوعب سر دير وي

 ىو دف اهرخامملا ءارعشلا والا ةيكم ءارعشلا ٌةَّروس
 اا ب انورشعو عبس ناتئإم
 أت)ثلل ذب هدارتج ملع أ هردا (مس يلا ميلا دارج

 نيووعم ةفاضالانرقلا (باّيكلا تايآ) تايالاء ند ىأ

 + ده اي( لما انم قار هظملا «نييثلا
 ا ا وت ظ

 ارمؤنزقا انس تاهل رجويك اكتعاور ود لظت ىاأ عداضملا
 ا توه عدلا سناب قاتل! تفسر اما
 انام نآرف (ريَذ نم مس ءاَمَو)ءالقعلا عمجهنم ةفّضلا
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 ظ اكن لمي ىأ (ةَفْلِجَراْملاَو لِيللالَعَجىْدَلاَوْهَو)َةليِضَف
 دهن اكفيعحلاو ديدشنلاب (ٌركَذيْناَداَر اني ررْحالا امنه | ,

 | 12 وكت دارا ار ضالاف هاعفيوريخ نم هد[ تان

 ةعباموادتبم نيل" امِعَو) انف هيِلَعَمَبَر ةعنلاركش ىأ||
 نوم َنْدَل )هيف ضرتعملار يع نوزجي كثلوأ ىلا هل تافنص

 قاهايل بط اًحا دور عضاوتو ةنيكسب ى أ (اًنْوَهٍضْرَلاَلَع
 م اًولاَق)توهركك امي
 ؟ (ماَيِمَوردحاَس متم نكي حج ترب وسي نيِدلاَو)
 0 َنْولْؤَمَي َنسِدَلاَو)ليللاب نولصيم ىأ
 تسب (ْتءاس ا, 1) امزال ىأ (اًماَرَعَن اك اهم ذَع نامه
 نيذلاَو) ةماةاورارقتسا عضوتم ىأ ىِه (ءاَقْسَواَرَمَتْسُم و
 هزاع لول و اووريسش لومي اًيع ىلع (اوَسَمْصااَذ!
 فارنألا ا رماح تاكو وميض ىأهمضَو

 2 00 (َكلَذ لن

 نادت هشبل 2-2

 تا

 ا ١ َلَّدَمَ 0

 ا يس از عا حنا وطعام َناكو) كالاىف

 3 انس اي نوجد دبل بق د ىأ( 0

 -ماَراق)لطابلاو ب زكلاىأ (نورلاَنوْدَهْسَيإل

 م انتقيضعم ا ركوب يهل هع دعت امالكلانم وعلل اي



 ذاك تاو مانصال وهو اننمالاّوهَو اكتب (نط ب و 12 من ةابحي

 كاَنْكَسْدْاَمَو) هتعاطب ناطُيشلل انيعم (اريهظَي ر لع

 1م لق)ر انلا نم اؤونمم (اًريِنَو) ةنمجباب (اًمْيَيْم

 ةاَشَْص) نكل (ةلارجأ نم),ب تلسرا ام ْغِم مو ال

 لاقت 2 خرق هلا از اباقدرط (5يتسرتب لدن
112012253 2 

 ود ذب رب نك و) هن ريخلو هما نايجشس لق ىأ ( (وٍرياسبلَنم

5 اَقَلَح ىَنْلادوه بود ذب ب قلت املاع اًريِبَخ ِهِداَبِع
 

 8دكؤىأايندلا امايأ نم ( مان ةَّسس ا

 ا رف هلق ف :آشولرك سمن حس نكي ل ندال
 ةقللاؤ وه (نرع ١ اع ىا وتْسا َءَح) تلكبلا هيلخ لعل

 .دواوتشاى أ ىوتشاريبض نم لدي (ٌنمجَيلا) كلداريرس

 فضي كرنخي (ارييخت نهنلاب عير ناسنالا اهعأ لاس اك)#ب
 داني للا لظَسا) ةكمراوكت ىْنهْلْلْيَفاَذاَق)|

 رمآلاو ةيناتصلاو ةيئاقونل اب انْ انام ْدئَسآْنعَبلا
 نع /رومد) مهل لوقلا اذه (ْمْهَداَرَو ٌمُهَراَر َو)الهفرغدالو دوعأ

 ل (كلَراَبَي) ىلاعت لا ناعالا

 ددمالاو ناطّرسلاَو نر وروثلاو لج رشغ ىلا 2 1

 ولدلاو ىذجاو ساوملاو برقعلاو نازيملاو هلينسلاو |
 00 عزل ةرايتسلا ةستلا بكاوكلالزانم ىهَو توححاو |

 هلو دراطعو نازيملاورونلا الو ةرهزلاو برقعلاو لما
0 0 50 4 



 هاب

 مب نا دب الل هَحْلر (اَبَْسَمْوْتلاَو) سابلل اكاَرباَس

 تزدلاهاَعَتباله يف ارومنم (ايوشْم راهن َسَحَف)ل اعالا

 7 جيرلا ءءارف ىو (حايَرِلاَلَسْراىْلا َوعَو) هريعو
 ةدارف ققرطلل مادق قرْفَسم ىأ هجر ئ دي َنْيَب
 نر ا 0 اك فد اعيِهحم نيشلا
 درغمو تارشتم ىأ وتلا ل دب «دحوملا موا وكسب ىرخا
 كام ءاهتلا نان اَوارشن ةرمخالاو لوسركر وشن ىلوالا
 همىوتسي فيزتعل اب ادي رب يرضل)ا هلم رول

 اًيءاملاىأ (ةّيِقْسْشَو) ناكملار اتعاب هركذ ثنؤلاةركدملا

 تاس عج ريتك ِياَناَو)اهغَوارَعتو البا ماع اانَْلَح
 وأ هلا ميه تمن داو ءاينونلاتلدب اف نوسانأ أهلضأو

 رك نيهزصأ (اوركْذَيِل مب) ءاملاىأ (ءاَمِقْصُدَمْلَو) يسضا
 0 ىفَر لاذلاىفءاتلاتنعدا

 الاساتل ”ومك آل! سانام باق مب هللا ةيخب ىأفاحكلا

 يس ٍريرَق ل ق)نكعبل اًنكْسْوَلَو)انكءونب انرطماول اق ثّيَح

 عيل اريذذ اهلكىرشلا لهأ ىلا كانشعَي نككَو اهلهأ فؤخي
 ىأ مهيْم ْدِهاَحَو) ماوه (نيرِفاكْلا عطس ال) كّرجأ
 اهلسرأ (نْيَع برم معدل اوهام بك اراها نارغلا

 اَذَهَو) يو ذعلا دي دش (ٌتماَرف ب تعامل

 ارحاح (اًخّرْوَب امْنْدَب َلَمَجَو) ةحولملادي بش (حاجبا#

 اًعونم ارمس ىأ مَرِوْدَج رنج رخدل اب اره دست طاتخيإل

 اناسا ئئملاز نمارس نِميْلَح ىَدْلاَوْهَو) اههطالتخل,ب

 اركذ جَوْرََي نأبر هص اذ اره (اًرهِصَو) بسناز (اّمْس ةلَعجم)
 ىلعار داق ريق كبَر تاكو لش انسلل ايلط ناوأ ناك
 ْمْيغَعَسالاَم هلا نود نم)راؤكلا أ (تو ْذْيْعَبَو) ايام
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 | لف مولع ةحيا ةماقا ف لاسم لارض المو) سلا

 امدح نيه 0 ص ربت اَنْرَك الك راذن الا ديالا

 رمل طاةكمر نكرم أ (ارَصُنَمَلَورره ءايسأ موي دككبب
 ىلظنيعو دامب ىا هاتر هدام وسلام اًرطم ترطما ىلا

 ا 0 ل هال اهلهأ هلا كاهأف طول مود ىرم

 رسدالاو 0 ا كلل عرفتم نايا (نْوُرياودوكك

 ب (اًروْس) نوطاذي (َتوُجْيَب الا ود آم ت)ريرتسلا

 5 كنود ١ام (ْنا َكْوأَرا َاَو) نونمؤيالف

 (ةلوُلسَر هللا كعب ى لا امه نولومي ماو زهم

 مسا ةليقُلاَنم ةنننحم (نإ) هلايرلاَنَع هل نييرقت ع
 الع انريصْنأ ةلؤَل اَنْيَملآ نع انفرصي (اَنْلِضْيَ َداَكَز دا ىأ

 (َباَرَعْلا َنْوربَنيِح َنوُبْعَي َفْوَسْو)ىلاَعَت لاق !معانترصل

 ولام اتيرطاطخلأ ةايبس لص [نم» ةرخالافانايع
 ردت ثوم اما هاوه ماب نم | م) نربخأ تيد

 ةعنارأ لوألومفم نئانم ل مَو م أمالؤانلالوعفل

 ام طن اضذاح ناين ان نزككت انا ناات
- 

 3 2 د ويلا 0 00 ا

 تو نم لالا د م نال : 0
 5 ك1 واق 0 0
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 ناس نلوم 00و نافل اذه دكان

 .اًنلَعَجِر موف رشم ناو دع كلانلعج اك كنَدَكف

 امير بصاد نيكرش أ نماَو ع لن
 0 هغاتسطساع . ىلك لايتص ان اَريصْمو) كل (اّيِدِلَه َنَبَريَقكوا ور بص
 |ناَرَمْلاِهْيَلَع لرش خ)الع (الْْل اوَْمْكَن يلا لاَقَو) كلا دعأ

 تلات لاةروبز لاو ليجتالا ةاروتلاك مداد ةَلْي
  ىؤد (ك راو ِبتيْنَِل)اَورَعَم ىأ كل نك)ءانلزن
 رف داتا | قليَتت علت ءانلَتَرَو كبلق

 عشا دعا محل.

 | نارا تو رخام ا

 0-2 اً َهَعَمانْلَعَجَف)هاروَتلا
 نوعرم طْبقلاىأ اَنَياَي ابوي َركَنيِنلاْوَمْلاَلإاَمَهْا

0 

 ًريِمْدتْهاَبْرَم دق هوب زك ةلامرلاب مهلا ايه ذك سوو
 (لْسرلا اود ركام جو َمْوه) ركذا (ٌو)كالها مهانكلذعأ

 يك دال لرد متي روس

 فانا ديحوتلاب» ١ ىلا نرهكارتشمال لسرلا قابل بيذككت
 نشأ » ةزبع نيا دعب (سانلل مهالعجَو )اباوج 1

 ىؤسالؤم مل 1[ نع) نيرماكلا (َنيِملِإَظِلل)ةَّرخالا ىف

 ردا ةوُمَو)دوهموف (باءرركذا (و)ايندلاىف مم نحيا
 بيّحش ليف مينورثب مسا (َسرلا بصح ود حباَص

 م ا تراَهناداملوحاّروعفاؤد اكه ريع ليهو
 هع ل (اًريْبكَك يد َنْببااَماَوَهأ انوزرََو)
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 نو ذيعتْسي اذاعماذوعىأة دش مب تلزن اذا ايندلا ف

 (ليعزماولعام ىلإ )ان درع نم لَ َق) ىلاعت لاق هك الملا نم
 آ نوهلَس :ئاعاو فيض ىرقو حلو ةق دضكر داني نص

 قلاىوكلاىف ىرياَمّوه 0روُنْنم ءاه انعام نلف
 د اوي عملا مدع ىف هلّسم ىأق رمل ابخلاكس مشل هيلع

 ”صضا )اين دلا ف هيلعنو زاحيو هطرش م دحل هيو ٌباَوْشالا

 ٌنيرف الا نم ارم يخل مالا موبي نحن

 توام ةلئاق عضوم ىأ مم (الّيَمَم نسخ َو)اَين تلا ىف
 ' 2 ءاضدا كوز نهلملاو همك

 ىأ( اءاوشلاَقَعْسَكمْوَنَو) ثيدخحو َدْرَو كرات فص

 ككل لْزَن وو ضب ميعَوهَو هعّم ىأ ( محل اي) 00 ا
 اند رك نيف ةىكايتلاروتوم كد 0

 وي 2 ا ل ا

 دحأ هيف هكرشسإأل (نجلو روينا ةكئالملا
 نزل نخلط (ارجع نيروا2 لغاز ميلا هتاجف) |

 قطر اك طيح يأ نب هعمل 4 انْقلاْنضَعْنمْوَنَور
 نسل 0 ع دابشلاب

 تَرَ اََيِيَل) هيبنتلا (يلْوَمَي) ةماعلا وي ىفارتسحبا
 هملأ(َنِلْيَو ايرىدهيلا ىلإ اًويررط (ةاْيِمَس) دوغ (لوُسّرلا عم
 ل ىنييَلا حكاه انعم لَو ىأ ةّفاصال اواي نعرضّوع
 1 ركزلانَعحْلَصاْدََل اليِلَخ يب اى 1( مال ٠ دخت
 ناك نيناعذلا نع قرر نأ نأب (نماجْر !َدْحَب) نآرملا
 هكزتي نأب لو انحرف ملا (ناّسنالل ٌداطنشلا َتاكَو)
 - (ىؤق نإ تَرايرد (لوُس لءرلاَلا 56 اًقَو) ؛البلادّنع هنم رس



 دله ىا لونج نأ الو ميعتسي ( جيب تاكا

 هيام ىمل !اديكأتل ةدئازنمو لوأ لومطم يال وأ ْنم)

 نم(: كا ندابسبرما تيكن الا
 وكرت ع لا تمم احل قرر أةعسورمجلا ةلاط اب مهلبف | .

 لاَو دم رت آمْوَفاوداكَو) نارعل اي نامبالاو ةظعوملا
 امر نيدباَملا نو دومعلا ٌبذكى 1 كوب كدمات

 ةياتعلإ نوعين[ لاما هيفا

 أ هبا ذولا اعد قرصان الو ةمهالئ 3

 د 0 ا كارم طي نس ورع كا اعنا
 نِيْطسَرملاَنم كبار أ امر ةرخالا ادي ديدن ُّئ

 امل نأ (ياَوْسْلا ارسال وشعور عطل نون م الا

 يوعبلا الجز كل لبان رمل ليقف ثا دف

 يرتد, ضمرملاب حيصعلاَوريقمل اب نعل السبا هيل 0
 قصت )لكى لوال اكنوكاال ىلامقكيف ىلا لوقي عيضولاب

 ماعلا عي مايننس م, ميلان م نوعم تام ىلع
 اس ل لاكف)رجنعوربصم نم وصبر ناكر )

 يلا اني لون | اله كلؤول) ثعبلاَن وف اال نة اًمِل

 هلوساله# نأب ريؤخف 0 انيلاالسراؤداكف

 2 ف (قااوزيكت (وايكتس اَرَصَل) لاح لاق

 ظ م هيد اةيؤر مهيلطب 0َريِمكاَوُتع)اونعط وَنَعو

 ا ىع فالزجب ءدصأ لّيواَول اباوسسعَو اين دلا ىف ىلاعت

 | الخلا ةلمج ف الكا َرمميا يرصؤملاالا

 أدري

تم نونؤلا الط نر كلا كيبل
 | ىرشبلا امهل 

 | مهمداع ىلع 0و 1 وج ارمج نؤولوعي ور ةنجحب ابإ



 0 5 ايندلا ف يأ (ةاهنالا اهنيك نم ىرتت تاكو
: 

 اني روم كر مزح اب َنَسْجَج م ةّرخالايف اهايا هيلطعب
 يديصن < هج و

 | ةَماّيَعلا قعاَتل اياؤبدَكْلَي) افانشتُسا راف

 ' كيمو ! رعت ران (اريِعسةَعاَاَبدَكَلاَدَمع

 | ناضل اكان الغ طيف اهل اوبس ٍديِعَب ناكم ْنِم أ 3

 2 ذأ

 ديدتسل اي امّيصان اكمابنم | وَمل "اذ از هملعَو هتّيور ظَّيفَتلا
 لمضااعبلال اناكم نمل احاهنم مهيلَع قيضي نأي فيئنلاَو

 فامديأ تعمجىأ تنرق ْرَفِدَد نيدفصم (َنِيْنَيَضْم)هِل فص
 0 ا نفت ىف مهفاتعأ

 اًروساوعذاَو اد 0 0 ا

 رالاةفصو ديعولا !نمروكملا (كلل ذأ 157 محا نعك ريم

 قيل كنا نرش تمويل يج أ هل

 د امم مهل )َعِجَم "7 ار لا

 يكد مهدعَو يناكاة منال ل اح نيب َوُداْسَاَم

 تان دوب دعو نمولاسي قوش و مادو كبَر ىلع)
 سوو ندعتانجومهلخ د أوانبر ةككالملا هل هلأست و كلر لع 7

 مان ود نم نو ديْحَياَمَو) ةيبامصلاةنونل اب مش َمْوَنَو)

 لاَ مَلْوَسِيَف) نحيل ا
 ظ يتحسس در افلا ىلع ةنجح ان ابنا نيدوبعفلا نونلاو ةينايكلاب

 اتيت اة اننا لاةنناو نين هلا ويمكي قيمحب 2س 1)
 ربو ىرحالاَو ةاهسملا يل

 0 ىف هوجْمَف وأ نالْوَه ى دبع ملا
 نحنا قيرط ليلا اولْصْمْه مار مد اعبر مه ايا

 تلب قيل الع كل اًيزنت (كلنا: ايساول اًقرمهسفنأب

 ناكأم
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4) 

 ااو) وش هاوس اريد قلي نأ هنأش ني

 عانصال ايه هَل هريغعأ هاى نود نسارافكلاىأ
 ارض تنال نك ك.الَو و الو َنْوَمْلْدَي :ْحَوأَيْس َن ايم نوملحيال

 ةاَيحالَواَبْومَنوكِيَمِالَو الور هررجىأ (اًعفنالق)هعقد ىأ

 ُُ عيبشلا تا نحال ايحاو دحال مت اماىأ

 بذك تلف !ًالإر نارّملا امىأ (اَذَه نااوْررمَكَنيدَلا ل اقَو)

 بانك ال هأ نم د (توزخأ وون عاود نارعفأ)

 اسم ىأابنكوارطكاًروُرَو اياَغا 2و5 لا واجتقَم ىلاعت لاَ

 ٌ يي مسيذاما(َناَرألازيلعانأروهاضنإأ اولاكو
 (مىهف) ريد موملا كلذ نماهضستن | (اهبتَتْكا) مضلاب
 ىلا بشع ةودغ الصار راسنا 1

 تيسعلا يتلا عن ىلا لَن نئرمهيبلعا در ىلاعن

 محرر نينمؤمل :زملل (اروهْع ناك :١ٍضْرالاَو َتاَوْنَسلاف)
 فهن د ماعلا ايو اذه نموا :

 (اآَرسذَندَعَم وكيف ير حل َقاَوْسَدْلا

 ما داما حرفي هنلا

 "ب ةنحذل توك أ) شاَعلأ بلطل قاركسالا و ىشلا ىلا | .

 قنلاب لكان ةءارق ىف ابي تكيف اهدا نص ىأ (اًبنْمْلك أير

 ىا(تولباظلال اور ا(مانيلَع تزل نوكيف نحن ىأ
 يوم البنر الا نولعيتت)اَم (نا) نينمؤبلل نورفراكلا
 اير نيك لاعتلا لضضوع ا وتايو دنع
 تو ىناو هقضني ام ىلا حاحا ةروصسملاب (َلاَتْمَآْلا كَ

 اوعيطتسي الذ) ىدحلا نع كل دب (اٌق لصفر مالاب هعّمم وقتي
 اش! ىذا: ريخر اكن (َدلَر|يت) هيلا انيرط قيس

 نأتئبلاَوزاكلانم هولاق ىزل ا (ٌكالَذ نص اريح ١ لل لَسَح



 انتا نارين (ةوؤج# اهلك اهم

 ةعماؤداكا داو ِهِلوْسْروّاياونَسآَنئدلاَن ونمو
 يوم وبي !) ةكمجلا ةبطذك(عماجرمأ َلَع)لوسرلا
 ا لات دال امي ردع

 6كِئب لوس! ءاع 000 0
 هللا جس اياولوق لب دم اياولوتت نأب (اًضْنعب 'مكِضَْب

 هللا عَن ْلَق) توَصٍْضْمْحَو عضاَوَنَو نيلف هلال وسر اَي
 ف دمي نم نوجرجي ىأ (ًناَول يكُم َنْولآَسَمَتَنيِْلا

 قيقا لوو شب نرِتَنْسم ةّيفخ ناذثةشاريغزم ةيظحما
 ْثتأ) هْلوسُرَو هساىأ (عرغأ ْنَع نومل اذن َنيدّلار َدْجْلَف

 ةرخالا ىف (لأ ٍتاَذَع ميصْمْؤأ) ءالب (ةَّننِف مص
 اًديبعَو انلخو اكل (ٍضْزَأْلاَو تاون مَ تالا
 قاعنلاو ناميالا نع ميل نوملكللا ابين يشأ املْعَتذق)
 فجات ازعتمزوتلا هند (ِهْيَلا نولعجز م وي مخي (و

 هظاوزر سلا وري ّنم 0-0 متن 1 0

 #4 1-ما بح

 ٌرختآ املا هدا عمن ا ةيكمناقزعلا ةروس

 * هي نوعبتسو عبس هو ند امحّرلا

 ع تتاو محرلا نم رلا واحتل
 م2 لع لاية قصل نيب قرف نال نآرضلا تارا
 9لتر نملة الاعأ نيا لالي تؤكسل) دع



 م8

 (مجل عد انور ماكحنالاىأ أ تاي ركل د 00
 وشاي نا نثتسالا و رام 00

 مَباَذا اَو) ناذاتسالا كرت ىسانلا يي
 عيسمج ف (اوه اَنْ مْ م اارارحالا اع 3 كيم ال انس

 يا نسجت 3 1تاقوالا ىلا
 اوبك كلت

 ا
 نسمَريع) راها قوق عانملار ءادرلأو بابل

 تاور لاولخوراوكسو ةَدالَوك ةيغخ قي نيا تارهظم
  ماوتل (عيِهسَناَو نطريَخ ( ةيضاقاز الطفح هه ضي الناب(

 م هيما و

 1 220 ات وينو مكاو 2 24
 لا

 نموهَو (اكقي دَصْوُأ) مريول هوهتزخىأ (هَحي يان مككَمامْؤا
 اا نم تويب نم لصأإلا ٠ لعالا زوجي ىنعم ا ب دوم يف اق درج
 مج 100 أ حاج ْكيلَع بلا ماضر لع اذايأايرشمي
 لكيذأ 1 فم هو كو اتش زار نتن

 | ركل بوي ملحد د داَذإو) لكالا كلرني ءاككوي نم دبحي ملا زاره حوت
 هسا 00 ةمدلل اولوف ىأ كين أل عاوبَ )امل هأال

 م ,ميلئاولتفهأ اين اكن او كيلعدرت هك الملان اف نيحئاضلا
 | اهيل اتيةتبط هكر امنت رمد اهني

 ١ ها |

 لكضفت تع 1 ( تايلالكأ طنا نتي كلذ (
  3 0-0ب ردح الكب

 روع وج سس ع 0 ب



 ايل

 الا تلْسايرر اكل نعالدب (ضْرَآلاَ ٌمَنَمِلْدتَسَيَل ١ مَُعِلَدْسَيَل

 الدب ليشأَر ا ب نم (مِهطْبَف نم ني زل ا) وحفل رلعافلا

 و ميل ىصدزا يذلا مْ رجه كيبل و) هرب احب نع
 اللا مق عتويو نادال هيض ناسا

 عب نِم) دي دنتلاو فيبصلاب يكُمَلِبْئَلَو) اهوككمن

 اركز كرامه 0 ادق 1 ًررامكلا نم (ميصْؤَح

 .: 0 من ا تا عت 0

 0 ه

 تبسم ءاجر ىأ توما ل كا لوزا اوعيطاو
 ظ ارز نير ماقالت اَمييلاَوةَيناقونملاب
 ذلا) م مجرم وامور انودوسي ناب «ضْزَأل قاانلا

1 
 اَن) ءاسنلارم ومصور رجالا نم ( 7

 6 0 كا ص ظ

 ماَدَو فاضم هدحبر دوما دييمريح 00

 تاقوأريد عتب بصل ابو تاقو أىأ ماعم هيلا فانصملا ظ
 .يلالهَورم اتم فاضملام اق لَها لحم نم لد اكوُصنم

 |كيلاملاوأ (ْمْمْلَعاَلَو نال ينل كزوحلا قو دبت بالا
 (ّنْظدْحَب )نا دُدَتْساريغب مولع لوخدلا ىف (حاتج) نايبصلاو
 مضر مدلل (5كيكع نوم اوك ) همت الثلا تاقوإلا دب ىأ

 | تيدباك( تدك هلْ ا ةدكؤم ةلمجناو (ضّعب ل ع) تئاط

 رك



 ٍتايانْر دعب دو نضم لكل َهللَنا هسا هنأ قي
 طص ا! اَسِي نمى دهب هَشاَو) ن ارمله تانّيب أ (َتانَيَبَم
 نومه انما أ توون مالشالانب نيدوىأ (ميِمّتْسُص) قلرط
 اهانخطا ورده (لوُّسَدل ايوه و)ه ديحوسب (شاب)انك د دِص (اْمَمآ)

 ْ (لِز دعب نم مة موه ف) ضرعي نوحي -) مباح اف

 قاوم نيدوهعللا نينوي نوضرعملا (َكشلوأ امو
 0 ٌداَو) ممنسلال ممول
 ناو) هيلا ءىع'نع (ٌنوضرْعُم مم قدرها َذإ مي دعا

 نيمعئاط نيعرشم (نوجع دل يلاود يق اططل نك
 ما)ميقبن ىف اوكش أ اود ازا ماررمك( ضرع خو رق فا

 اولاظيف ىأ مكملاىف كلون وعل لنا يحي نأ ن وذ حي

 تاكا ا) هنعصارعالاب (ت وملاغلا م َكِمَلَو ا لي)الهيف

 ند اسمو 00 اًداَنيِنِمْوملاَلْوَف
 0 0 الاب (اًنعْظاَو انهم اَولوَمَت نأ نازلين م«قثاللا كنلولاو) باميلا انئمسا ١
 هلوُسَرَو هَ ملوش نَمر) توج ْْن ٌنوديوملا >) ددنيح

 هىطينأباو دكو ءاملا نوكسب (ِهِقّنبَو) هذ اي (ةناَشْخي

 ملم دهَجِهطاياو اوُمَسُق او ةنمحماب (َتوُرساَعْلا رشي كئلواق)
0 

 اوما مهل( نا داهمجباب (خم 1 نْئَل) اما
 د واكرلا مكمتف نمريخى بلل (ةفوزتعم ”ةعاط

 (اًولَوْن ْناَف لوسرلأ اوعِيِطاَو َااثعيط ا: ترزشقلاب |ب
 0 هتعاط نع



1 

 | رار الاى باسمنا يس هنا اينذلاى هيلع 1
 إ . هاشغي) قمع (خح رحب يت أل اخك) ةئيسلامهل اعأاورمكن يذلا

 تااثلا حولى أ (هدوه نم اوم) وم) وللا ىأ ياَقْؤك نم وم
 ريل ةلخ ضيعم قوق طنب تالا هرذه نيغىأ (كداحس) ل[

 (حرخأ اذ 0 ا
 |بيرغيملى مارب كك ملل ت الاطلا ذه ف ةةورطانلا
 كعارون نمل امامود دل ةناليعبج م سو عبور نم
 تسلا نمل جهان م00 هندي لمده دهر مل نم

 ل داهتلانيبرئاط مج يللا ةالص مج انم قِضْرَألاَو
 3 زك نهتححجأ تاطساب 0

 ا ٌمِلَعَدَشاَو ةييبشنو ٌرتالَص) هناا
 ابنلاو قزّرلاَورطللانئارخ ,ضَْلاَوِتاَومتلا نمير
 00 مل) عجرملا لب هلا ىلإ و

 مم 2 نوعا نضع هضعت معي (َيبِْوي -) ققرب
 قي دودوسمب اذ مخ مح داو ةعطت عيبا
 نم لْزْمِلَو) هجرازع (هل الخ نم ري )رطلا (َقْدَوْلاكرَمَ)

 را ل

 | نم نع هقرصَمَو اَكي نوبي رَو) هضعب ىأ ( رب ْنِم)
 (داصب الاب تهدي ناعم ِقُرباَنَس) برغي (ناكي اسي
 تفايىأ (ناَمْلاَو َلَللا هَ نا بِ َعٍْاهمطخج ىأ هل ةرظانلا

 ةلالد (ٌةَربِعَل) بيلقتلا (َكِلَر فنار زحآلا ل دب اهنم كج
 رع ندر رشاصتلا باتسال عقلا سال ننال
 :ث نم ه) ةغطند ىأ (ءام نم)ناويحىأ (َوَئاَد لك قلخ

 رئالجر لكى شي نم معمم 0
 هشسشسسسسلل+*ص"

 نال الاك( عجن الكم ١ نس اوناسنال الاكأ

0) 
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 ملء

 | نكميالذ امْنْيب لب ويب طلو ةَيِهْرْس ال ب وسير دكر ابم
 0رانه سسك ْمْوْلَو ؛ىضْب اَهَبر ذاك ) نبشؤعم درتالو خاتم
 نيؤملل هاره ىأ هارد رانلاب (رؤد لع)مب ( ثؤد) مث اغصم
 م الثمالا نيد ىأ(ورؤتل شا ىدنم) ناميال ارد لعروم
 مماهنال ارسل (ساّئلل َلاَدْمآلا دق ) ني (ْبرِيْصِمَو اسي ْم)
 | لاثمالا برضهنم ( يلع غون كب طتاو)اونص و يفاو ربت عتيل
 مظعت (مفزن نأنأ ن ذا) نيآلا مسي قلعتم (ٍتوُيبف)
 | اهرسكو ةدحوللا خنب (عسن)ءدرحوتب فنا ابيفركيو)
 ركبلا ىأ تاو دى ىنعمردصم (و ئئابابيف ذل ( ًايصم ىأ

 رك ميل عاف (اجي)لاوزلادعب نماياشّمل !(لاّصلاَو)
 باجر دم لعف لعاو لاجيت هل لعاقلا بان اهض كيو اذا
 اس ىأ راجع ْمِهْيهْلْتاَل! هيي نم ليم منأكر ديم لاؤس
 فيذخ ةماقاءاه ف ذح (ةالّصلا ماَوارو شارك ْنَع عْيَباَل َو)
 'ب وامل اهيف) ب طضت (ِكزَعَتَتاَمْوتَنْوهاَحم ٍةاَلاهاَمي١َق)
 اصيالوكاليلاو ءايضلا نيب بولّملا فوخاّنم عْراَصْيَاْلاَو
 "هللا مر شَيل) ماما مود وه لانا يميل جّيحاَكِن يب
 مهي ريو نسح وعم نسحأ و مباوث ىأ (| ولع ام نَسْحَأ
 انونوراتبمياصرؤني ينال
 || نيِدْلاَو)هقفتي امبسحيال أىعسوب ىأب اس حر يغب ق ضني
 ا وهو ةالف ىف ىأ عاق عمج (ِةَحْيَمِب باَرَسكم هل اغار
 كاما آملا هبشي رحت ةدش فرامل ان صنم اينو ىرش عاكشن
 | ءداحاَذا يَحءاَم) ناشطعلاىأ نأ لا»هنظي (ةئسخ)

 | ةدصكماعنأ بسجيزوإكلا كل نكهتسحامم ايش م دي د
 0 همني ل ىأ هلَكدجي لهب َر لت مدَقَوتاَماَذا َقَح عفن

| 
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 اع كنا مالش نب اهتفيصق باكل ات ادال ب شكلا لع ةركدْوَو
 0 هرعت اقايتيت اذ اذ تل ارد كنتو قولا

 ونيعتسيام (ُمْكَت (ى دلاو8/ لام نمو هدانا ع واقر
 | امم ئساظح ءاتيالاؤعمنَو كل هومزتملا امور (ىف هب
 ىأياغبلالع) كلاما أ( |مك ايف اوهزكتالو) هوم هومزتلا

 هاركلا زم داّرالاهْدَهو هنعاففعت (انضَحَم ندر اَن!)انْرلا

 (يناقلا اين صَرَع) هارككلاب ماوْعَسْبَتِل) طرشلل موب طم لف
 تزملاب بيدكت لك يراوتبهرك ناك نيههادبع ف تلز:
 ماد)ن هل ( رومع نههارك إد ْنِصهّللا د إذ نهض ركن َو)
 اقيرنكو إلا ب تايب ميلانو دَعَا نسم ْ

 ابيجيربخ قلتم 0 ةروسلا كَمْ ظ

 لان نيدىف اا 0 َدخاَتإْلَو ىلاعت هلوتفف م

 تول جلف هومحممسز االول :نونمؤملا نظ هومعمسدإ 2

 :نوعمسلا مال نيجتملابهصيصختو ماورد
 2 ار لاب اهرؤنم ب1( ضلت اوم ارا

 حابسضلا عايضما(مض وكسر نيوملا بلق ىفهتفص ىأ(ور
 ا ىأ حارتسلا حا امصللاو ليدنملا م (ةعلَدت ىف

 ليدنّملا ف يول ةذفانلاريغ ةفاطلاةاءشمملاو

 ءىصمعأ 4 5 كيك كورولا يا

 مك حاظلاهعذدل مفدل نعمت ءردلااَنِم اهَمْضَو لا دئارشكم
 حابصلا نووي ولؤللاّرّرل ىلا بوشنم ءايلادي دسك

 ةسامعل /لوعفملا 06و 1ع اع ةدارف ىو ىحاملاب

 (ورِجت) تيز (نِم مجاْرلاىأ ةيناقوتملاب دقوط ةءارق ىف

 ةكرابم



/ 

 ىو ةيفحما (َنْئَمنْيْر َنيِدْبْياَلَو) عناقملابرودَضلاَو
 :وز ىأل حب عمج (نِمْلَوُمعْبِل آل! ) نيضكلاو هجّولا ا دعام
 ٌّيملولعُ هانئ اوان ماني اون جلوعب ءاب ازأ نمماب اوأ)

 زبماضو (نبءاَوْح يو ماَوعِإ جنو َنمماَوحاْؤ
 |ةريسلا نيب امال !هرظن مهلز وجفت ا ثكامامْؤأ
 ١ رف اكرم اسنب جرخو الار هرظن مريد ةبكرلاَو
 انمنامأ تكلم امل شتر نهل شكلا تارت زوجات

 ةفصرجلاب (شْع)ماًءطلا لوضع (َنْئعب تلو أ)ديبحلا
 اءاسلا ىلا ةَسباَما باعصأ (جيرإلالوأ) ا( انشد

 نافطالاىنعب لتظل وأرد (لفظلاوأ) طر كدرشتني مل نأب (ٍلاحَرِل نم
 مف ءاّيلل (اسدلا َتاَرْوَمْلَع 2
 1 دعاس هل ني دس

 , نب لالخ نم ( نتن نم َنيْحيأم عي ءْيل نهلجنأب

 مع رظنلان م مكل عمو اهم ( نونصؤوملا اهنا اًعيِمْجَسا لانو و
 |تللذ نم نوحيت < نوم كاع رع نمو هن حونمنم ا
 كاز ثانال لكروكلا بيلخت بيلغت :يآلا و هنم ةبوتلا لومقل

 | ا تاكارك جوزال سيل نم مو تا عمج إكس ايلا

 يهل كلور اًرحاوراّرحالاقاذهَو ندرس

0 0 
 | نم) جيورملاب (هللا عِنْتحُت هاف )رارحل الاعأ ودك نار نأ)

 0 *( يِظَع) هما (ٌمِساَو او[

 | انا نع ةقفْدةرمنمرب نومكسي امى أ( ككل
 2710 توك اوت ند مولع 0 6 1 هن ةدح)

 ا رس تكانت 0 0000
 ا تانى اسمان يافا. يلا

2 
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 ايثأبةششاع ترختد ادقو نلف (2 فزر و ةَرعْيحم

 ا اهركفز رو وةضْعَم تدعإلو ةييط تتلخ مأاهخما

 ظ لون 0 لال 1 رتئارلط زك كندا
 |مالَتلادِداَولالوقّيف اهلها عا! تترد اوف ذ تشم ىأأ
 د تم 2 ثيدح درو اكلخدأ أ كيلَع
 ىنةشاثلا ءاتلام راب (ٌنوُرْكَرَي كمل ناذلتشاريغب ا

 ذأي (ادحآ اميياو دج | ناو)هب نوماعتف هتترمخ لالا |

 نسال ادعت (أ51 ليق ناو تدون تح اهوا الف) مك

 م يكرر يخعأ (ىذك ندمت هاو نافاوعجزا)
 : ون ذاب لوحدلانم َنْولْهمَ امَتِإَو) بابل لي دوعتلا
 الخلد نا حاج كيل ّل) هيلع د

 نانكتماب  ةعقس ىلا امام ديوك راو

 ام معي طَئاَو) ةلَبَسملا تانيا ل اًناكاو طبرلا تويبكوريَعَو

 ريغ لوخد ىف نون (َنْومْتاَمَو) نورهظت (َنوُدْبَت
 000 +1 نأمسووريعوأ

 هللا َن ارنا اكل س7
 د ا
8 

 ا 5 (ٌنهجو 0 هرظن ظ
 هْئَولاَوهَو اره املا َنَْحنِي زر نرهظي (َنيِدْبب ' 1
 . دحأ ىفةنتفنخي منا نحال 2000-7

 ك0 :داتلاو ل

ْ 



 ا كاسملاَو ٍقْرَعل لوا اودؤب)ال (ْنَأِةَعَسلاَو مكتم)
 'م اق ننيالن أن لحركب ىف تلون مقالي
 ناي كفالاق ساخال تع ردترجا نيكس

 اوهتصسيال نأ اونَفأ َباصشلا نم سانّى هيلع قغني ّناكأ

 فمع اوضح و) كوالزم نب 5 نَم يع

 نينمؤمل (ميجَر روفع هنا و:مكل ةفارضعي نأ نوبي ال
 عضم ىلا عجر قى هلارمْعَد نأ بحل ان أ ىب رك وبأ لاق

 عاصم ] اننلاب (َنوُمْرَيَنْيَدْلاَن ار هيلع همني ن اكأم

 0 :حاونلازع (تالفاغلا) تئافعلا
 ةرحآلاو اينازلا ناؤنيلا هلوسر و هنااب اَنْ! اهلَه

 قلعت ىنلاراّرقتُسالاهبصان (ْمْوي ميظع ادعم
 ماها زهتلت) هيناتا ,ةيناقونلاب همس طرب

 اوهو ل هدو لوف نم (َوُلعَبا ود اا: جلجْرَأَو دي أَو
 تا نك لا هنأ عبق طي ةمايضلاووي

 ني وه هل أن اَنومْعَيَوِ) مهل بجاّولاه ءاَرَج

 هتادبح ممر هيف وكي اود اكىذل اه 001011

 مد مس هيلع هل ص يبلا با اوزأ انه تانّصخلاو خجأ نبا
 لانسان فرك بوند

 نيِحْلل) تاكلارمَو اسلام (نساَنْيحلا) نه رينع|
 00 انم تاني! سانلانم نوتيلا 0 ١

 | (َقوُبْيظلاَو) سانلانم (َنْبيِيطِلارركدام (ْساَّبَيل ام تالاف
 بيطلابو هلثم ثيبخم اب قث اللا ىأركو ام تاكلتقزول

 ةثئاعمهمَو ءاشلاّيم تابيطلا ون وبتطلاا (َتالوأ)هلثم

 تاثيبخلاَو نوثُيِنحما ىأ (َنولْوَمَياَمَم َنْوَرَمْم) ناوْغصَو
 ءاسنلا نم تايّيطلاو نيييطلل (ْققْل) حمو ءاسنلا نع

2 200 

2 



 0 دن َكنلو نوادهيشم 0 8

 هنأ ا 00
 معنا ا ا 000007 هد
0 

 1 1 رن اري اوي ونا 3
 همم سمسم ساس - ممم سمسا دم مسمع مم دس مسسمم تاس

 0 (جِلَع 0 0

 َمْيْيس نأ َنوَبِخي ند دل َن دا َنار هيف (عكتر هنت سرمأي

 0 مبضب وسان دئاىف) ناسللاب (ةَّسِحاَعلا
 هر 00 كارل ةبصملاا

 0 )2 كهل ا

 قرط (تاولغ ءاوعتسال ام نين اعل اي)ةيوععلاب
 ظ 0 ا

 اهعاساب عرش رك لاو جبضلاعأ وافل اير ًايربتملا

) 0 00 

 اذه نيرهطو 2 ارباوخا نفر اللا نم جلو امم

 ات 0 (يكرب هل هنا َنكأَو) هن ةبوتل ل
 اهب (ّجلَع) ماقام, (ٌعيمس اناو) هنم بود لوبَعب بن ذلانم
 ,انغإللبا ص أىأ (لصْمْلا اول ا) نلحي (لَن اَيالَو) جدَصَم
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 اى دفعا د اف لحرلا ىلا تاّبق أو نأش تيضّفو تيشنف ليل
 اولَسحَو هلأ تعجّرف ةَدالّملا ةلّملا شكره عطقنا
 تاكو هيد ئنوبسحي ىريود ىل هيد بكر ياء وه جدوه

 ماللا نوكسو ةلهيملا مخده ناكل نكات انما اف اخ ءاّنسسلا
 اوراساَمدَحِب تنجو ىدقع تدّجوَر ليِلَملاى أم اعطلازم
 5و دغيم وعلا نأ تدنظَو هيف تدكىذلا لزنملاف تدلي
 سّيعِرَو ناَوْفَص ناك وت مد ىاْْيَعَْتِبْكَعَو َءلا نوعجريو

 رحانملزنى أ لادلاّوءارلادي ٍدشَسِب ره يد اف شيجلا ءارتوو نم
 ناسشاداوس آر هلزنم ىف عبصأف هنمر اًسنو ةحارتشالل ليلا

 باج البته نار ّناكو نر ّنيح ىف رعف هضخخس ىأ مان

 هيلا انا هانا هلوتف ىأى فرع نيح هاجرتْساب تظقيتْساَ
 ئلكاتساو ةالملاب هتيطغ ىأ ىايلو ىهحو ت 07 نوعجأر

 هتلحار خان أ نيحرع اسس اريد ةيلكه نم تحمس الو ةيلكب
 استحي ِحارلا بدوي قلطنماذاهتبكرو اهدي ىلع ئِطَوَو
 ٌرْغوأ نم ىأ ةريهظلارخ ىف نيرنءوماولزن ام دحب شيكا
 تف كله نَم كاهفرحنا ة تشن نم ع ن اكم ىف نِيْفَفاَو
 اهلوفوالولس نبى نبدا دبع م نم ءربك وت ىذلا ناك
 بنك ام) هيلع أ ( مثنم را لكك ىلاعت لاو نانيشلاهاّوّر
 هيعمل هت ىأ ميم ٌءَربِكَلَوَن ىدَلاَو) كلذف (ٌعالاَرم

 باع هَل) نا نب هللا دبَعَوهَو هعاذمأ وق هنف ضو ابأدّيذ
 ةومئيس) نيح ناالَه (الؤّل)ةزحألافرانلاّوه (جظَم
 ضعبب ممهضعب نظ ىأ ( مرشد أب تان وم او نوم وما ناك
 نع تالا هيف نيب بذك (نيِبُم كَ اذ َهاَول اَقَواّرْيْخَل

 (اذ اج)الك لْوَل)َعلَفَو ةبصعلا اًهءأ َعَنَظ ىأ باطما



 ! ب

 مهّيؤرب نهانز ىلع (ةادهش ةعيزأياون أي مل خا انزلاب مال ا وا اور يو و ا ا ١
 اوُلَبْعَت لَو رج َنيناَم) ميم دحلو لكعأ (:رهو للجاَ)
 متاينال (توَُمس افلا 'هَكئلوآَو ادب )م ىف (ةَداَبَسْمَْ

 ىةتني اجو ةيونلا مههماملاب مم (ميِحَر) مهفزورهل (ٌنوْمَع
 ١ ال ا عودي لكعنال ليف من دابش لست وره تسد
 ْمْلَو)انْزلاب (ْمُهجاَوْرآَنوُمْرَيَنيِْدِلاَو) ةَريخالا لاى
 نم :ءامجي كلذ عقَو (مامطن [يا هيلع (1 دهشس زله نك
 بصن (َتاَداَبَس ْمَيْرأ)اًدنبم (هِدَحأ ة د اهسْفةباكصلا
 نم هتجوز بئر اف (َنِيِف داّصلا نلت هش اي)ر دّصملا ىلع
 (تيب زالا نم ناكنادنأم ِهّللاةَيْعْل نأ ةسم ا او)انزلا
 هدي ([َرْلِيَو) ف ذولا دحهنَع مفدت اًكتبلارَبخَو كلذ ىف
 تبت نآ) كَ اهب تبث ىزلا انزل دس ىأ (ٌَباَدَحلا اهَع)
 انزلاّرم باهامر اف (نيب ذاك َنْيئَن ا شاي ٍتاَداَبْس َمِكْنَ

 مي كتامو (2ك>) عري كلذ ىف ةّبوتلا هلوبقب (ٌباَوت هلا
 امص م مكوَمعل اب لج اع كلذ ىف قحلانتييل هرعت كلّدىف

 ريَحَوْظلَب "ل اًيشب) ةبصعلار يع نونعو لا اهبأ
 ناوفضصوهَو هنماهعمءاج نمو ةئشاع ةَءاَربر هيب مب هدا
 دعب ةَوْرْعف سو هيلع ههاىهضصونبلا عم تدكتل اانا
 الابن داو ةنيدملا نمان دو عيون َءّرْعَف باجي لزن ١م



 5-5 هدسسسسلسسل

0 
 ةرضخلاى هَ هب بار لئر

 ١ 0 : ا
 < ةنج نواب يبان ناتنث مْ ةّيندمرونلاة روس
 (دانضَرَْو اهاَمْنَرت در ةَروُس) هذه (محّيلا ررحُرلا شامله

 تاس 20 او)عوضورفلاا ةمكل ا د دعو انعم

 ىف ةيناثلا هال ماد اب َتودْكَدَي كلمت )تال الدلاتاّيضاَو
 اهسهمجرل نينصحم ار يغى أ (نياَزلاَوةيناْرلا) ٌتوظعسس لاذلا
 0 تمرر ةلرشو مال

 سام مث ص دم

 ملا ا

 تايم ذل الورك اتيضصنل العقير

 رهو طغلا ريقات لكسب درك اذه ف ثحبلاموي ىأ (يآل
 اةفئاطردلمجاىأ لما لع دهشيلَو )باج لل اًدوأ مب لادوامبارتجا

 اننا نا روهسددع ةعبرأ ليهو ةنالث ل 1 و (َنينِمْوْللاَنم نم

 0 اًرلاَو او ةكرتشوأ يارا )قري نال
 0 ل (كالَدمْرِخَورر «ناّمأمنم لكل بسانللا ىا لرمي 1 مو

 هته هان كلذ لزخوم يحال( نا ا

 (نممنيل تاريسوم نهرو نيكرتسلل اياد راو

 ىلع هلوقب عضو اة م«ضاخ مرلا ليقف مهل
 : افينيحلا انضم ن نوري َنيِدْلاَق نَلاَو) مكن ايدلااومك ا 7



 ْ 0 :(نرَيأ
 واعش ةءارف ىفَو 0َنْنَوْقْانْيْلَع ثيل ايَراَؤلاَق َن 2
 (َنيِلاَضاَمْوَفاَنْكَوِ) نعم نار دِضَم اه فلأو "كاتب
 ان ايق) هع املا ىلا (َنْدع نفاه انجح انيمي رولا نع
 تما ارق دس كا ذاتها لأ

 (عداَبع نِمقِدرَف ناك !) ا ماختوطقنم مم باذملا

 تاو اناا ب وَمِن) نور وفل
 دما قرنسكو نيتسلا مط (اَير يس هود هما 7 و322 و. < 2

 اننالابيسرهن م« ازتتشالاب مل اعتش وكم كك
 مينلا(صوسلام ءمنرجب ىلإ ن وك طتوهسم ع كو ) حملا

 كييك مم ككازهتش ع سا (وزيضاَعر مت ميتلا
 لوعفماه حبو فانئتسا م«ولطمب (َتورُباَمْلا هه ة ةزمهلا
 لي ذقت ناار لات لاق مرج اخ

 بك نيِنِس َرَرع) روب قَواَيندلأ يندلا ف (ضْرَآلان حنبل م

 اويف مام فعل كلز ىفاوك (ِعيْوَتَضْمتْوَأ مَنِ اولاقر

 لاعأ نيصلاا ةككشلملا عا كأن احلا لاا بادشلازم

 امىأ نار لق ةارشاق كلام نانلب ىلاعت «لاق2ىلخبا
 لوطا لمكتب راكقم نوب ياكم اول اليل اءعْشبل ِ

 مناخ 1 ملت ارران ناو ديا ناعيا ةادك اا
 لعاعلل ءانيل اي (قوُعجنرت الاكل ازيك اور كحال لّنَبَع

 ١ .اًسنلا نوعجرت ىهل ىهلاوررعآلاب مدبعتسل لب ال لوطغملا
 نامتق)نوديعيلال /اَسماِلاَوَنحجاَت ملح امو كل ذ ىلع ىزاحم قا

 "يلا



 ن 6

 قاتت د ةعمرخ نرلا نسم ةهواعم ١
 تود ماع داهيف (اَمإَتَر ل) هم (توُكرِسُي عا مظعت

 دازحلا نم (نوزعْؤنام ٌيَِدْرَت) ةَدئازلا امى ةتطرشلا نا ||
 َنِباطلإمْوَمْلا ف ضَلَحْحت الف تزرر دبي لتقلاب قداّصوه |[

 م <
 0-97 رطل نمىأ نسل يتلا

0 

39 2 

 نوسوسود امم. مهاغزن (ِنيطايشلا تار م كي
 وحيا منال ىروما ى (نوزضخي ْنأَبَر كب 00
 ذعقم يرو (تنؤملا ضد :اباَ)ةيئادتب ا(يحا ةولسب
 : |(نوثعجزا َبَر َلاَو) نماول ةنحبا نم هدعممر ةراتلانم
 اميه هساال !هلاالن أ دس أ نأب (اًكيياَصْلمعْقَعَلا يظعتلا

 ىاقطةتلاتهلباتس ىاصرعنم تس
 ةرئاذال اهل اكَوطَِطَ نوعجر ابر ىأ اَنئا) عوجرال

 1  ذاق) هدعب عوجد الو (َنوُثحبْْويَدلا) عو ردرلازغ ٠ صيرحاح زن )مهماعأ (ْخْواَرَو نمو مندل

 ماين بان القز ةيناثلاوأ كوالا ةدغنلان 0
 مهلا<فالخ اهنع (َنْؤلءاَسَتَي الَو) انور حاضت يَ

 نطو ضعب ىف كل نقم
 مهكئلوان)تانسماب طير اَوَم ْثَلْطَت دل َن ةاسنب مالم ضمت لف أو أ ىفو نومي ْصَعَتفَو مايا

 تايّتَلاب (ةْنْيْراَوَم ْتَصْحْنَمَو) نوزئ الا(َن 9

 قلت نوال ان مهجْو حاسم اور نينا كثكو اق



00 

 تنيِعَو) ةَعِصملا ىف حورلا خب (ىحي ىَدْلاَوْهَو) نوثعبت
 ةدَيْرلاَو ضايبلاَوداوَّسل اب مالا التحلل َو
 'لَّب) نوربتعتف ىلاّعَت هعنص (َْؤلِقْعَت الف ()ناَصفنلاَو
 || انتِمادثآ) نولقالاعأ 0اولاَق َنْولَوََلاَلاَقاَم لكمال اق
 تف نيتزمهلاىفوال (َنودوْحَبلاشآ اًماَضِعَو بارت اَذْكَو
 امسْمْيَب فل لاخراَو ةينانلال يمس قيَملانيَعضوملا
 دعب ثعبلاىا (اَرَهاَْو امو نان ْدِعْوْدَمَل) نيمهجول لع
 َنيِلوالا)بيذاك أ (زيِطاَس [ال ااًذَه)ام (ْناَلْمَق نم)توملا
 مهل (ْلَق) مضلاب ةروطشلا عهجبيجاعالاو كيحاضألاك

 عْبّسلاِتاَومَسلاْيَر ْنَم لَد) توملادعب ءاّيحالا كر دا
 كلَفَأْلَف هنا َنْولوْعَيَس) ىسركلا (مظعلا شرعا يبَرَو |
 كلم (ْتْوكَم هدي ْصْلُف) هريغ ةدابع نور ذخم (َنوُنمَشَت|
 الورع ىِئَلَعْذ اجب لَوْرْبِجعَوْهَو)ََحل ابملل ءاتلاو (ةوسلك

 الب ةءارق ىف ا نولْوعَبَس نوط منك
 يأ لَق)ركد امم هل نم نعملا نأ ىلا ! ظن نيكضوملا ىف نيا
 علوم ردا ةدابع قحنا نع نوهرصّدو نوع دخت (َنوزى نش
 اق دضلاب (َقَيلاب لايت ا كت) لطاب نأ مكل ليت ضيكىذ
 اَمَوِدْلَو نما دمع ام)وهرت هيند ىف (َتْود زال ثماَور
 ايروكا لك بهَذل) هلادعم ن اكول ىأ (ًرارولأ نصَْحَم ناك
 تاكل يدل لول لنك ةلاذم وتل مشت ٌقَعَلَو) هيلع ءاليتْسالنمْرحللا عمو مي درفنا ىأ (ََلَخ
 (ةةاتلاو ٍبيَخْلا 0 اعاركذ ام مب ه.عتوْطصِماَنع) هل اهءزغت

 ا



 ىبلاق دص نعوم ابر سرتعتلا هيفماوفتبلمالا (هنِجرَنْولْؤَعَي

 ةنامالاق قدّضل بم هلسر ةفرعمزو :ةيصاملا الل لشرلا 9

 نملانآضلاو 1 (نحاب م ءاج) لاقتن الل (لب) مب نونجال نأ َو

 ْ اوّلو َنوُهراَيملل طك اقارمالشالا عئارشو و ديحوسلا لع

 نيرثلاومن ووهيبام جبن أب (طءاَوْهأ) نارعلا ى أ (قحنا حا
 [َنبْخْرَمَو ضْرَآْلاَو ْتاَو يا تكس كلن نع

 نس يي بمسلسل ا

 هيف 222 ىأ رك ٍْماَنْيَس (ليز

 ارم اهل انس >أ « أ نوضرْعم ره دركذ نَعَمْ ف) م هفرَْو مر كذ
 | مادو رخل كبَر ا ٠ ب هتتحجا م لعارجأ

 ىرخل ةدارق فو نيعضوملاىاجيرخ ةةارف نو (ٌنْيَخإهَف زو

 رحاو طماط ركلات لاريخَوْهو ايف اعارخ
 تيد ىأ (ميِقّمْسُط) قدررط ار ارصّْلا ىلا مضوعْدَسل كل ١ كنا

 .باونلاو ثعبلاب (ةررخآلاب نوم ونال َنْرَلا َناق)مالشالا
 تولد اع (توكانلاق درطلا يأ لارض! باقمالاو
 هكيءاصأ عوجعا ص نم مم موناكو اجل

 تولع ميل الض (موايغلظ )او دامي (اَول) نينبس عبس
 ليلا مم بالا ائئدقلوز نودي
 اع دلاب ههاىلا نوبي (َنْوعَّرِصَتي امو خرتَرِلوعضاوتا
 د ا ذابايْخْولَع انا 0

 يايا( نوُسِلْبْن هن ربموْيِف هاو إ) لتلاب ردم ويوه (ٍدي +
 عامالاونعبم (َمملا'زككر قلخ سال اَوُهَو ا ظ

 . ةلملا ديكأت (امةلْيِلَي) بولقلا (ًةَرِعْف ًالاوراصبآلاّو)

 ف ا عا ىف مملح( دة ىدلاَوطَو نوركتشر

 حل هي

 فاك الوهم غل وسر اوورخب هل أَن لَو ل ْماَنِبلَو اره بأي ل



 ا ©

 | نم قوتنا (تونيلما هس هفوخ عز ةيشَحْنِ 3
 ودالصو (تونح او نارفلا( ميم تاَيآب مندل هباذع

 تسوي َنْيَلاَو) ؟ريعه حم (توكرشتال م اد :زه َنئدَّلاَك)
 هحاَضلالاعإلاو ةَقدّصلا او ع( ان نولعمي |
 قر دمي (2غ1) مهمل تقتل أ ةنئاخ ولو ةليتز فض زلقف|
 م تاَرئمملا ف َنوُعِر اسي كيل وأ توعجلر» 3 لِ ررجاوالا

 ىااهعت "لامن تلك الور هما اعف (َنْوَسباَس م موا
 نمَّواسلا بل َصيلْف ام اًقِوَصِم نأ عطتني مل نذب (مفاما ا

 قطني تاّدك)ان دنع (اَنِيَدَّلَو) لكايل م وصي نأ مط
 لاعالاهيفرطس ظونملا موللاَوهَو هتلعاج قمماب

 ةنالذ(نمايش لاعمال املا سوننسلاىأ (لهَور
 (ممولَف ليو تأيتسلاىف دازيالو تاريزحلا لاعأ باّوذ نم
 لاا لَو نآرملا لذه نم ةل اهج قرع كارافكلاىأ
 زبدعيم (نولِءاعاَلِمم) نينمؤلل روكذلا كلذ نوأ نم
 مه ءاينغا ( يفرم ان ْنَمْكاَرإ)ةّيئادَتبا يحل اهيل

 (تزاذي :ماّرارر ديم وي فيّسلاو [(بارعلاب) مماسؤرو

 ا امؤيلااورائالامهل لاعي نوني |

 بلع قسَت) نارقلا نم (قاياثّساكْدَق) ن نوعنمتالا

 تر ةْسام) ىرقهيد ٌنوعجرن (َتوُصكس "يافع لع
 نم! ىدلعأ مخابر يرجابوا تيبلاب ىأ في)تامالا نع

 9 يت فالثلانم(قو وزطم) 20010111 1
 نارتلالاو قحاريغَّنولومي ىأىئانرلا نمو نآرقلا
 ءاّنلا تنعد اواو رّتدَتَي هلشعأ «اوؤت دي ملف لاحت داك
 ااجمأ) يملا ق دص لت لاتنا نارملاىأ (لْو لوما لادلاف

 ا

 ظ



 هَسْيِب ةمج (نئرم ناط] سواي اياب تو أه ُهاَحأ و ىموُم

 مون ؤعزف َّلإ) تاّآلا نم |هريغَواَصعلاَو دَيلاَنصَو

 (ترالاع موه ود اك ور هلاب قاهب نايل نع (اوربْكَتْساَ
 | انلم نسل نم اول امر مخل ابل رس ارسا ب نبرهاق
 اهو َكَف) نوعصاخ نوعيطم (ّنو ُلياَءانَل اًمُهْمْوَفَر

 || ةاروتلا (تاَنِكْلاىَسوُماَنَْس دلو نيكد فيل! نم اوداكَف

 .ةلالضلاّس مب (توْدَتْهِم) (توَدَئْهي) ليش ارسائّبهمود ىأ ( هلل )

 أ اًنلَعَْجَ) ةدحاَو ةلامجرم .ودَو نوعرو كالع دعب اهمَتوأو

 اًمهعتبآلانال نيتك هيب بَ و) يسيع (َمصْرم نب
 مناك (ٍةَوْبَرَقااَه اني وكو) لح ريغنم والو ةدحاو

 داوم نيط فو ا قشسدوأ سدتلا تلوح و 3

 هع دع ص

- 

 ةللط تابيطل ماو سرك اهيئكاي» 9 كام

 9 .ف!) لددَو ضرذ نم (اب اًصاؤلماَور
 ) :جضأ) مالسالا ةلم ىا (ِهِدَه َّنآ) ّتار)اومعا (قايِزلع مكزاحباف

 ع ل

 ا اًهرامكب ىرخا فو نونلا ف يذيختب ةءارق فو ةّمزال لاح

 (اوعتمَتقا نور ذحاؤ (ٍنْوَمْش اف 3 و ان ا9َ)افانئّتْسا ةددشم

 امعياعأو نم لاح مارب ز ٌمَْب) مزيد (هَرْمَأ) ءابتالاىأ
 00 ٍبْرحْلكز جرو ىَزاَصنلاَو دوهنل اكنيذل امابازحأ ىأ
 ماس بو كك مى امج

 نايوح) ملال نق ىف ةكدراتكذ لو اىأ(ْمْرَرَو

 لمع امن نوم :21) مم نيح يأ

 اهلدف تارت يوتا لمهن (عباتطوايندلاو تيب
 ل رمل جادت ذا تر ال لت |



 67 هأنسعن ( .(له انف اق)اهملاريصملاب ىأ (ةرن لا ءاَمِلِد
 هو ذو وكانا" اثم رْسْجال ااَذَهاَماَيْن دل اَةاَيَححا |

 ف هيف( مارب 7 "عطا نيل هما( َتودَرْسُم ادع
1 0 

 1 وجرح آكن اا ابار كوم
 تاهت تاو لمنلا لاطالاف ديكات هانا ا
 (َتوُدَع دعوني ) دعب دعب ىأ ركْصَم ىتعبب ضاَم لعف مسا

 ىأ (َضْن!)ناتبلل ةَدْئاَر ماللاوروّصلاَّنم مارخاالا نم

 امو)انئانب أ داني (ىنحمو ْتْوْم اًيئاتلا ان اًيحلا) ةامحا ام

 رفا لورا معا (قه نا نينو
 دعب ثعبلاب نيف صم ىأ (نينمؤم دل نحي امو اي دكا

 از يل ا يزصا 2ث تول
 |مدنكو عرمكل ع (نيم دات) نوريصيي (َنْضْيلا ةدئازام
 (ّقِجحاِب)ةنث اككاالاَو 510 . (ةيصلا 3

 هلثم مانريَصأ سبيت بنور قع 2 مهانلعجخ) ادا

 تريب زكملا (َنيِئِاَْنإمْوَمْللا ةمحّملانم مرلانم 0دخلق) سبيلا يف
 َقِبنَصاَي َنيَحا١اماَوفأ انورف مِدْحِب نمنح اني 0

 د هنع (َنوحأتْسي دي امور لبد تونم نأب لَهْلَحْبِوَما نم

 شن انك اكسر ) ىنعللل مياعر هين أتدحبريمضلا

 نوط ناز نينش الكرت نيجباشت ىاذمدعو وشل |
 : دواس ين انلال يبت نيتزمهلاق يمكن هم داب
 دك الهلا ىف (صْعَب ْمْرَصْعَب اًمْعَبنأف هوب َدَكاطوُسَر)واَولا
 مكسر 2غ َنونِمْون الريؤمللدْلَف َتْيِداَح امه انَلَعِحَف)
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 لخدأىأ« امج تلْساَق) حونمل ةم الع كلذ ناكوءاملابز اهلل

 | امهعاّونأ لكس تنأوركذ ىأ (ِنْيِحْوز لُكْنِ) ةنيفّسلا ف
 ةضَلاَفَ كال ب ةفلتنس نمو لومنمّ هو قاقرك يا
 ديب برضي سنجل اهريغقريطلاو ءاَبسلا حور شحلات هها نا
 امل لال زسباوركذلاوغ ملا مقتف عضال

 ا 0

 0زتا زبور هكذماب 0001 ةانارا يخكف ام

 رم قدم ب د 2

 نمؤدوهةّروس فو ةثالث متاجوزورهل ل ثدايَو ماَحَو
 متم انو لاجر ةتساون اكليق ليلقالاهعّمنمآ امو نمأ

 لاؤمزصِن نوعبسَوَهَيِن ام ةَنيِفَسلاف ناكنم عيمجليِفَو

 كرتباوزمك وول َنْن نلاىف طا الوزاسدوهفصمَو
 تر درعا (َتيَوَتْسااَراَق َنْوَسَرْعْمُم 1 رم م !رمهكذلوا

 محلا نادي ىلا دحيم كلفلاَطَع ِكعَم ْنَمَد مو
 ٠ كلوزن دنع (لَفو) هكذلهاو ن نيرف اكن (نيجلإقلا

 دم اول ميكو ميلا مب (الزرنْم ئل زن اتز) 6

 وز دعا اكو ملا طقم ناكم ماو

 أثار ركذ اع (نيلرئابخ >-َتنآَوَز ناكملاوأ لازن 0

  رامكلا كلها ةَبيِفَسلاَو حد رعأ نميروكدملا (َكيَد فب
 نع ةفننحم (ْناو) ىلا هللا ةردق ىلع تالالد (ٍتاّيال)

 مو نئريتخم (َنيَِسبم انك) ناشلاريمضاهمباَو ةلئيقنما
 | ترق مِدْحَب نماَناَسْنَب ً .هظعوو مهلادزايراب زد

 ُ اوه( بلوط مو اننا داق مه تاريخ رافؤك

 (تومست الفا نعول نِم كلام هنتااو ثيلغا) نأب ىأ(نآ)
 و



 زج نيج رول طن ار رج را أتش (َوءاَنْسَواَدِيَص
 ةعقبلل ثينزأتلاو هيدا رضلا عنم اهو نيتلارسكب
 | لع ةذئا5 لانج ةلاب: ثا ةلاوعي ةييست)

 نيطالأ عصَو) نويئزلا ٍةَرَصت و ىناذلا لع ةيةعمو لّوالا

 هيون اا عسب تاء ني رايز

 ا را 1
 ير

 ا 0 2 لعام ا

 00 2 ير سلولا ضاق وع
5 

 0 دف 00 0 ل : و ا 0
 | عجبي لِجَرلا) ضامىأ (َوُه نة اا الك
 زار لا نيج ود وراعت وح 6 0



 < ا/

 0 لا م 2
 نع( وظف احم هجوْرْمِل 'ه َنْيْنَلاَو) نو ةركم (َن عاو

 تكا اَمْوَأ) ” اسوز نم يأ( جاوز ىعآلا) مارح

 (ميدْه عواد ضمو اع ( مثلت نضاله نيل اور مهل لحال ام
 (ٌنوعاراءريعو ةالَصْنمهّلانيَيَو منيب اهفوأ مهخيب ايف

 تظِفاَ)ءرغمواعمج ( ْمْماَوْلَصَُل
 اربذلا) هريغال (تؤضرإ لاه كلو ا) اهئ اووأ ىناب:ومقب
 (تودل اخاف :ه) ناجم لع أ ةنحوه (سؤ َدْرِفْلا نود
 هسا (و) هدعب أ ديملاركذ هبس ايو د (ىللا ىلا ةَذاشسا كل ذ ىف
 نا تلا نمىه يدل الش نم) هد ((َناَسْنإِ/لانصَلَخُدَعل)
 !قلعتم (ٍنيِطْنم) هنصالخّوهو هنم هتجرحخساىأ ئشلانم
 | اينم ةَمطظد) مدل ناّسنالاىأ ُماَنَلَعَجَتْع)ةلالسب
 امر ةَقَع ةَقظّنلااَيَلَح دش عتلاوه نيكمرارفىف)
 اضفت غضمي امر دقةمح ٌقَدْضْمَدَيَلَعل ا اَنْوَلَتَش )ادم اج
 كوت فارغع عارف فو (انخ ماظعل اانوَسْكَف اَماَظِع ةَحْضْملا
 ملح اَنْسأَمح اهرتص عب ثالثلا عضال اًسلَحَو
 ردعلا(نيعل اهم نسخ قالَ اَبحَهِهيذ ورا نب (َرَخآ
 اذ ٌلْعَب !متاتغ) اعلخ ىأمب حلل نو نوع نّسحل يمحو
 | ءازسجاو باسل (َنْوتَعْبت ِةَماَيَقْلأ مي كام نويل
 | عمجتاومس عبس ىأ (ٌقُد'رط َءِبَس !يدؤف اصلح دَّملَو)
 نيف )امم (قياحمأنيع انك مو هك الملا قرط اهنال ةقيدرط
 مةيامكنم ( رعب هام ءاهَسلَصاَنْلّرن أَو ) ضرالا لت منع نآاتناك بيزات يكس ليك تمي



 ني عمي مل امباوكرشس أذا هت اهتفع

 0 7 بلاغ (ٌنيئرِع ىو هَلاَن!١

 هْيلَعل رت[ نوكرشلا ل قا لزن الر (ِسائلاَنِمَو السد
 هذذقب نم (ليرصَم) مهل اهلل ( ميما َ َنااننَْب سركدلا
 ْمَسَوميَعهَلا يصر وعَو ميم و لشايمَو ليز" ال |وسر

 اونملَخامواوم نقم ىأ (ْمُدهَمْلَحاَمَو خيِدْي نشب ام 'تي)
 !ز حت هللاارو) دعب ٌنولماَع امَواولَعاَمْو

 مكدراودبْعاَوراولَصوأ اود كاواوُعْكْرااًوَص (َنْيَدْلا
 قالخدلا اماكمو جرلا ةذصك ريموت ق)ءو دخو

 (ةافاو ْدِعاَحَو) ةنجبا ىفباّقبل اب ٌتوزونمد (َنومدمت :ككصل)
 تصتوديةاعلإ 00 ا

 ستكر

 ل 0 طاملا دع 0

 نايف طع (ميهاربا) 6 نب بولعت» 7+

 مي ل

5 000 
 ا سس سل م صل. مع مصصسسس سمس وأ

 اوناَو) اهيلغاومو أد (ةالّصلا١ اومفاق)متنعلبمهلسر

 ونمو مرجان ( ا وُه) باومث (ااوُصَسْعاَو َةاَكْرلا
 مكلرصانلا اىأ(ريصتلا مت وروه (ّقْؤلا تنَش) /مكرومأ ظ

 0 ةناه فاو نكد ؤ از 0
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 ١ ف نيزلاقزاتوعنجاوتم وطي 7 ا 3

 | ةلكٌرلا مه نيذلاَو وصِْعْم) معو مالكلا نم (ىَحَللا نه

 نولعاو



 ب

 قل لإ هني دىلاعأ (َكِيَر لا دآم فام ثولكأت نأ
 اهشاليعَم) نيل إرمأ ىف (َكول َداَجن ايو مقحم )نيد (ىّده
 ُهناللانَمل مر مالا لب اذه هيلع كز ايو (َنوَكْمَت اميل
 أف ةَماَعْلاَمْوَي) نور فامكلاو نونمؤملا اهنا تيب نكت ||

 لوم الخ نيّمبرملاّن م لكل ودي نأب (نوعِلَسحح هيف جل
 أم مهلا تأ )يتسلل هيذ ماضل( ا)رخحآلا
 ع !موللاوه (باَّنِك فرك ام ىأ (َكِلْذَّنإ ضْراْلاَق ءايَشلا
 (تو دِئْعَتَو) لهس (ٌةيِستوّسا لعاركدام لع ىأ كلَ با
 (ةاطلش) مانصالاوه لرمي لام هنآ نود نِم) نوكرشملا ىأ
 :لازنالاب (َنيِلاَخِِلاَمَوِ) ةطكاج أ (ةطعري مهل سْيَل امور ةجج
 (اَنناَيْمْمْلَعْسْتا و !ق) هللا باز مزتع عنمي (ر بص نم)
 نيبلا هوجو ىن اير عن) لاح تارهاظ (تانيب) نارقلا نم

 سويعلاو ةماركلا نم هنأ ىأ الر اكتب اللا ىأ (مركلْلااو رص
 نوحمَت ىأ (اَنَياياْمْمْلَعَنولْسَي نينا نوطْسَي نود اكي)

 مهلعام ماينش ثاباثلا مل نين ار) هعلخم نلاوعمتجلا
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 2و نيئسؤلا نم قرا ك1 ا ضضصق ىلا

 ارناف ل ل
 ةنَرَضْنَيل)هِلَْم نم هباّرخ اب حلاطىا م: (ْيَلَع جب محارم |
 || ف مل انف نعمهل (ُنوُمَع) نينيمؤولا نع قوْطَعَل 2

 مارا وهاب رمعلا هت امرشا
 انا دوم ديزي نأب رخال ىفامهتمالكل خدي ىأ (لْيَللا ىفراهنلا

 || نيبمولل:اعر ( عيمس هسا ّنارو)رصنلا يلا

 كلر مهءاكد تاجا نامل يوت لش يعم تصل

 ءايلاب (َنوعدي م [و)تباثلا ياوطنا ناب اضم ارصنملا
 لئازلا (َلِط ابلاَوه) مانضال اهو ( هنود نِم) نو دبع ءاَنلاَو
 :1(يبكل )مر دعب شلك ع ىلاعلاىأ (ْموَيْلاَوْظ هدا َنََو)

 (ةامو ءارتلانم ل [هَلاَن) لعن رتل ل 1) هاوس يت لكرغصِي
 مر دورتأ نماذهو ِتابّنلاب (ٌةررضْحم ضْرَأْلا ٌميضَس) ارطم
 ام (ديخ (ةديخ) »اللا, تابنلا ءارغ الا 1(

 (ضْرألااَمَوِتاَوْمّسلافاَمْادَل)رطللاريْخحأت دنع م«ولق ىف
 بلوال ليما هد ابع نع (يِعْلاَون سا ٌناءر) كلملا ةهيجات

 نست إْدْلاَو) مابلاّيم (ٍضْرألا فام اَرحسهلاَنآَرْن 0
 امتلا كايتو )مم زاي (عرْم أي) لحضاو و بوكرلل رم لاى ىَرحص)

 تالاوكاهتم يال! ضلع مفئالئلوأ نأ نم
 |ىِدْلاَوْهَو كاّمالاةريخسل اف يدحت ف فرن سال ابرمَسا |

 0 )ءاتنال اب (مكايخأ
 3مكل) كرشملاو ناسا إ) ثعبلا دنع
 نكس ضب جنس 2ججت أ «ديعو كرم

 هب داري (َكيعْرَئ القنب ثولم ام (هؤكِسات له ةعبرش
 راما وح هالّتقاءاول اق ذا ةحب ذل رم (نألاو مهدات

 هولكأم نأ
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 (ميكحركد اع ناطيشلاءاّملاب (ميِلَعْدَساو)عبشي (ِةاَي
 ةنحم يد ناطْيَشلاَوْلْب امل عجيل ءانَي ام لعفي هنم هنيكت

 (م/ ولو ةيِساَعْلاَو) قافنرو كن ( ٌضَرَعمْسْولَف ف َنيدْلل)

 0 نيزاكلا ني و) قمح ا ل ويف نع نيكرشسملا ىأ
 عرج نينموللَو و قبلا عم لئوط ف الخ ديب قاَقْني

 ريدلاْمُيْلَو) ناذ لطبا حممضريامب ممطآركذ ْناَسِلْوَع

 نم قكا)نآرملا ىأ 35أ) نآضلاو ديجوتلاع لااودوأ

 ريل هللا باع: مؤلف ذل) نثطم (َتيْوَعَق بإَونموْيف د ٌُكِتَر

 مالسالا يا ني 'رطعطارص اؤمن ْنَّزا

 تارملاىأ (ةّيِم) كش موي لم يا ورمَكَن نَا لاَرَمالَو)
 2 قطبا ئنلاناتل لت ناسزشلا مناع

 ايو ا داش ةماَيملاوأ ماوَمةعاّس يأ َةَتَْبةَعاَسلا

 زا انك هيذريخللر دم وَيّوه (عتلعريؤَت 0
 .  |كللا)هيفليلال َمَماَيَملاموتوهو ارث قأت ال جل امَفَع

 ررفسال انضم هنَّضْضَس امو هدحَ (هّين)ْرماَّيَعلا موي أ دم وك

 دب +532) فرظ بصأان' 0 2

 1 - 0 ٠

 اموال جم ةئي هلا ىلا ةكسني تعا يأ تا 4 ؤ
 -- ةّنحياقذ م ناو هنج ىرزروه (اًمَسَحلَف زرنا اينَمَت

 0 طال نسلط راو
 2 ةَنوَصْرَي)اًعضوَسوأ ال احداعأ
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 ضرال اف ةكمر اذكى أ (اوريسَي لَو )هلهأ تومب لاخ عَِر

 مهل تف نيب دكملاب لزن ام (ابينْولَقْعَي بول ذهل َنْوكَشُم
 داّيَدلا باَرْخَو كالهالاب هر اّبخأ (اَبَنوُعَمْنَم ُناَذ او

 ىعت َنكلَوْراَصْبَأِل رمت ال) ةّصملاىأ (ئاوراوردتعمف ظ

 ناوياَذعل اب َكنَولْخَتِْسَو) ديكات (رو ضل َقِلاٌبوُذُمْلا
 ٌناَوار دم وي هرج أذ ب ازعل لازناب (ٌةَمْغَو هسا فِ
 تمعوقنَسِيِل اف باذدلاب ةزحآلا يأن م (َكيَر دنِعاَمْوَ

 اهلْتْيلْم اةيرَق نم َيرَكَو)ايندلا ىفءايلاَو ءاتلاب (َنوَدْعَت
 رم (ليِصملا دصلملا لاو اهلهادارملا اَهْرَحَلَمْمةلباَص ىو
 00 نبأ 0

0 
 سلوي دعموأ نامدلا نعم وطَبْسِبَوزعل ىلا ويني ىأ

 مج باح كالو )بامعلاَو ثعبلا مراكب ابانزدوخَي
 4 اقبنوه (نوُسر ْنِم َكِإْبعنِمانْلَسْأ اًموارانلا
 ”ايتلاَولا)أرف ( يحمد 0 | ىأ (ئسالو)
 مهلا لا ءانيتام نآرتلايىتبل اعدت أرق عيشسا ف
 نم سلم ميلا ةروس ىنَسَو هيلع هسا لي صئينلا رف دقو
 يذإلاةثلاثلاتائَمَو ىَرْعلاَو ٌتاللا مدار فأدعَب شْيرو
 الكلاقيارعلا كلت هبه ىلعريغنم ناسي لع ناطيشلا ءاملاب
 ' اميليربج» هريخأ ح كلذب نصرك ج0 جا
 |ةيالاءذّم قس نر هد 7 كس دما
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 : 27 (راهظف ترن :بالؤا ذو الت اتينا

 ا هما َناَو) هايا نيرو اكلا اضم (اًوْبظظ) ما
 اوجرخل أم حبارحال اىف (ْقَحرْمْعَي هر ايد نم اوؤحرخلا نبذل )
 لولاه ءدسو نازل كوين
 م اًنلاوا مف َدالْوْلو) قحرمزب عبارخا مب تا
 همانلل دي دشسل اي (ْثَس نيل صْعَبب) سانلانم ضعت ل دب

 فرصا شئانك عي وز نابهرلل (عباوصن فيول ابو

 نيرشتلا ليام وز ةسارمعل ايدوبملا سناك تا

 ممتن هرب مخ ةزوكملا مضلل أ نيزك
 هني درب ىأ (ةَرنم ةذلأ نطو!« ارتكب تا دايعلا

 بس ل يال َنأ)
 اوماَىأ) هؤ دعت مرصنب (ٍضْرَالا مكه نإ !َنيْنّلا)

 (ركتل نع اْوَبَحَو ٍفوؤغعم لاب او رعاَو اك لاو اَوَةالَّصلا

 > هل بقر َدَعِدَو لوصوملا ةزصباَوجَوَوهَو 0 ٌباوج
 تأو) ةز لاَ اهعحرم هيلا ىأ (روُمألاةَسَقاَع ََينَو) اجره

 سر كذالك نا ةيادن نبك

 وق(د 0 لا ثينأت .(جو وف كلب
 باعْضَو طول ْمْوَهَو مهاب امْوَهَو) اص موق (ٌدْؤَم و دوه
 2:مموفال اصّرَملاَبزك(ىسوُم َبْنْكَو) بيع موه ( نيدو

 ْتْيَلْم اق) م ةوساك لف مهلسر ءالؤه ّبزكىأ ليثارسا
 (ماهنذخأ 0 عما (َننرف ال

 دكني ملاعق!( كح س

 (قأككهحتوم مداَوَوه عأريرِقَسلاو .ايفننمل !اورمهيكذ دله

 روش نوط لق ةلعفاح يونيو مسك اهلل ىأ



 لد اهرص تن يس لجأ لازال مناد
 ' || مرج اراّرللو هدنعىأ م ارك لحن اكم ىأ
 (كسشم املج مكب تطلَس ةلشم زعمت (ّسأ لكِلَو) هعيمج

 هناكموأ ان ايره اهي ذ ىأناكم 0

 ال دنع( هاعنأل اة نم خاض زوم ل هنا اوركذيِل)
 رعب هبي لَو دِجاَو ل 2ك
 و ا تل 27 !َنْنْنَْلا) نيجضاوتملا

 ىفيةالَصلإقلاَو قا البلا نمي( اص ام لعن ئساَصلاق
 0 نوه دّصني (َنْوَمْفَنُي :هانَقْرَر امرَو) م اًقوأ
 هنيد العأ (طارش اش نم” اهاملَعَجِ لال اى َومْندَب عمج

 اوركذا) ىقعلافزحآو مدت اماين دلا ىف عفش ( ( رخام
 ةلوقعُم ثالث َعةمتاق ( فاض دنع اهلل مسا
 د لل 95 بجواري ىرنيلا دبل
 ها (اهنْماَولُِمَف )نم لكألا تَووَوهَو علا
 نقلوا ضزعتي لو ل انيال و ىلكسيام منتي ىذلا منال
 || امان ريدشلا كلذ لشم ىأ (َكِبَدَكو نرخ 2 ءالئاسلا

 ىناعنا (توركْتم كلَحل 'لَحل) قطم مالا بكرت ورحت نأب (؟
 هْييلاناءفريإل ىأ اهوا 0 هاهي هن هنلاَلاَيْنلا ميل

 ل هارت كا جرطت نذل ناجل عمل سلال
 (نينيح ارسم َو) هج سانمو ةنبد اعمل دشمرأ (كاَدَه ئ

 نيكرتمالئاّوغ (اوْنَس اندلاع مف دي هللاَن !) ٌنبَحَوملا ىأ
 مهو هجمت نومكا هنن امأ ق(ناَوح ع تِيعالَهنا)

 دبؤلاوأ (تولَياَمث َنْيدلَِنِنأ) مق اعين ىنعملا نوكرشملا|



 ه4

 وأ راجل اب اين دل اف (ت«ل مف اًنم)اورضحي ىأ (او ُنِهْشَمِل)

 (َتاَمولْعَم اي ىف هلا مس ١١ او كنيَو) لاو اطمدوأ ةّرخآلا ىف
 كر ايار لارض امودوأ مفعم ود وأ ءَحاى ذرشع ىأ

 اورقبلاَو لبالا ( ماعلا َةَمسب ْنِمْمْظهَعَر راع لع)لاوقأ
 اولكدراي اصلا اياز ملا نصه اياذملا نم هدب امو ديعلاموي نرخ يل

 ا ىأ متت اوصل لديه |
 نيل فيدتملاب ووكر الوطكإ +2
 ةضاخالاناوط او َوطَيلَو)اياَكْصْلاَو ايادهلا نم (طرو: 3
 تب 5 عضو تيب لوأ مال مبدتملا ىأ قتلا : سل ام

 ظن نمور رو دل كلذ ناشلاوأرمالاى أرّدقمادّتبم ريخ

 :لريخراهمظعم ىأ (َوهم) هكاهتنا لحجيال ام ىع(وطأت امزح
 ميذلادعّب الك (مان الاكل ْثَّزِ 00
 انساب ةنيلل ميل تمحو هييرت كيل املا

 توللنم ضرع ان مرضا اوالصتم نوكي ناز وجيرو مطمن
 ّوهىذلأن اتبللنم (نائؤالاّن م مسجلا اوبْنَمَجاَو )هونت

 مّيبلت ىف هلابك رشلاىأ (رورلا َنْوَفاوُبْنَسْجاَو) نانوالا
 وسند لكن عنب داع نير مم هلي اّمحِرروزلا ةداهشوأ
 واولاّىمنال احمق هلْبَف امل ديكت (وي ٌنيِكرشْهرياع) هنيد
 هتعطخحف ءامشلا )طقس رخام هابل ْنَسَو)
 هطقشن ىأ(جرلا ب ىو آر رشم ءذخسأت يذ (ردلكلا
 تكبر هصالخ ىس ال وهف ىأ ديجت (ق يحس نراكم ى)

 نافع( هَلاَْباَعْسْمَطَعُت .« و)ا كتبمرمالاءلْبقر ذم
 ,متسو نسج نأرم رحل ىدن ىلا ن ديلا ضو اهبمظعد



 0 و 0 لجن! ل وما

 || نص َرواَسأ نم اهم َنْوْلَحْراَمْمَدْلا امي نصى رج تيان
 بَهذل ب ولؤللا عصري نأب امذم ىأ رحاب (قل لَو هر
 (سرخا ف ممْناَبِلَواَرواَسأ نمل حم لت اطتع بصنل ابَو
 فل)اًمندلا (اوُدْهَو) اًيندلاىف ل اجتلا لت هشبل ندم

 (ييجطرصملا ااودْهَو) هللا الا هلا الوهو (ِلْوَّملاَنِم بيل آ
 م لا رار طم
 ءنْلا مارح ا) نع ( و)هّعاط (هَّلا ل يبس ْنَع

 ظ 0 قوي ملا (ةمكألا هاوس )ا دَّيعتمو اكتنم
 ئأ(ّملظ ضنا)6 ككاو ءانلا (داهلاب ِهْيِف ري ْن'َو) ىرالقلا

 0 مداخل َمْسولَواّيبنم بكترا ناديك

 نيد نرخ طانع نم دست لماما

 ََ «مهاَرْبال اني (نأَويْذ رك اع(قرملاب
 ءانرمأَو ناووطلانمز 1

 |نيِعباَصِلل) ناثؤالانم (َِبْرَهطَو أيس ير ثْص ال نأ)
 ايزقلاادجلسو مكر عمج( مكر او) مب نييقملا (ٌنيعاَتْلاَف
 : هي لجل ىدانف ( اب ساّنلا ف)دان (نْاو)نيلصملا

 * اع يا راسو جر نا ئانلا ايان نيف

 1 امنوانيمةهجوب ٌتفَسلاَو متراوبيجأف هيلا
 . | حاحا لاكرل 'بالضا نينا ها كوم ل تا
 لاح كود اير رمال اباوحو كيرن هللا احا

 ايف يس انابك دور (َورم ايفو حافكلجلر عمج ءاْنم
 فا(َنيَت أَي قنالاوركذلا ل عولطروهرو لوز همريجت
 || هيأ جب قدررط ( قنة لك نص) ىتحم لاى لت الحر ماوضملا

 اهبل



 هال

 0000 انتلا ىلا لثح : نيستا

 انتين ب وتضلاأ ل ةيس) ههيع قو

 د مدعو ( نك ٌن(ِهَدُي لَهْرظ ١ ماصصلاكضرالا
 انس ةيالف انم اظرف قنتضيلف حلل اهتم ابطا

 نآملاعأ (ءاَنَل َرتا) ةَعِباّسلا تايآلا انلازن :الشم ىأ (ُكِلَدكَو)

 نئرب نةكدهَي للان أى) لاح تارهاظ (ِتاَنِيب تاي قابلا
 (اوداهنبْن لاو اوم نيل َنِإ) هانلُرْنأ هاك إئن وطعم هاله

01 
 ل اةياب (َةَماَنَفْلاَرَد 0 َهشاَنااوكَرسا نيدَلاَو

 امهلدعنم (ْعي َلكْقَع هَناَن ل دانلاميريعو ةنجبانينمُو ١
 مح )١ ةدهاشم ملعمب اع(ةيابش)

 وحيل أورد ماو سْمَدلاوصْرَآلاَفْنَمَو تاو تلا ْنَم
 ني !هنمد اريام هل ىأ (ّباَو ٌدلاَورجحْسلاَودلاَي ايَحصاَو
 : يضل 0 هو (سانلا

 : نحل مساع
 رت نع ني او قش قلن تم تامل تا

 ٍناَرَه) ماركالاو ةناهالا نم (؟[ةي ام لَعَمَي هناَن 1 دعسما

 قاطبوهو مصخةَسْخجار راوكلاو مصخّنو وصوملاى(ِناضَخ
 َنلاق) هنيد ىف ىأ (ْمِيَر فاوئمصتحا) :ءارجاو دجال ل
 تطيحأ ى عي اهن ومسلم م انا تل 2
 0 هال ميما خببتتوذ قو وف نم بصبر الا م#

 لنو موحت نو (ٍمزنوطد ع هي ب ٌباذي (َبْصِي) ةرارحلا|
 بمرصل (ِلَن ةدحنم عماتم مسيل َو دوا بىوشص (و) |

 (ٌقينع نِضم)راملاى أ (اَهْماَوحْرْمَت نااوذ ا مىسور

 مهلف قرم ماتملاباهيل]اودر (ابيواو ةيعارابيمهمح
 3 دبل

5-0 



 ها

 عالنت ليل اناَوَدَو
 لزنو(روت ١ ىف ْنَم ْتَحْيَي هش تا ل ب

 (ىَدْهالَو عرثعب هال دج ْنَمساتلَنصَو) لهجىجأىف
 عال ىأ لاح (ْدظِع ياث) هعمرؤد هل (رِنم ناكل َو) هعم

 لاَمْثوأ نيَي نع بناجبانطِعلاو نام الانعاربك ةقدع

 ايدل هَل) هنيد ىأ لابس ْنَاهمضَو ايلا خب 0
 َباَزَع ٍةَماَيِعلامْوي هعي ٍلَذ و)ر دب موي لدسو باذع (قدخ
 (كلاَدَي تم َدَواَمَكِإَو) هل ل اًعيقرانل اب قارحالا ىأ (قدررَحملا

 01 لاددال كا قال اهرب نود ام هتعرتم هنس د5 ىأ

 م/ْذَعْيف(ِديَبَعْلل) :١ ىذب ىأ (مالظيي سيل هللا ناو )مم
 ف كش يأ (ِْرَحْلع هَ هللا ليي سس اَتلاَنِمَو) بن ريب |

 اع ناله ان :رث دعى ليج ترخا لعلام اب هيشإت تا دأب

 هئباصا نايز دب َّنْأَظأ) هلاعوهسفن ئةَمالَسَو ةخص(و 0

 1 ا ْمَعْسَو ةزحم (ةّنْدف

 ايعةرضالا واهتم هلماام تاونب (َين ةلاَرِسَحررمكلا ىلا
 ٍ هازوذ ندعي وعدي] نتنلا (نيبلل رايي قارسْحاَوه َكِلَذ ذ)

 هزّيعنا (ٌةْئْفْس الام و5٠١ لحي لنا (وُرْيْصَي (ةْطَرال امر حّصلانم

 نم وع ْدِي) قحنانع يجَبلا ل الّضلاَوط»ءاعدلا (َكلذ)
 اداوم يشرف ذا صا ذل ءنئازج اللا

 زاجل سْئبلَو)صانلا ىأوه وشر 00
 ا نارسخم اب كاشلاركذ بهعووه يحايكلا
 ِتاَمياَصلا اًولِعَواَوَص [َنيدَلاْلْخْدُي َهَساَّب تار باول اب

 تح يت لطوعك مس

 140 نراهن الا ابمْع نم ىرحب تاَنَجِب لد اواو ضورفلانم |
 ْنَم) هيصعي نم ناهأَو و هعيطجي نسماركانم ننام |

 رمال ارنا يف هين الشع (مَأ رس ْنَل نآ طي تاك

0 
2 

2. 



 (جفز وز دئاز (ْنِم ْتيَبْن اَو) تدازوو تحفترا (ْتَبَّرَو 5

 هم

 َتاذ لك عضنو) )هاسنت ىأ (ٌتَعِضْر ا اع)لعملاب ( ةَعْضْرم |

 ة لس نم (ىَر اكل سال ىَر رت اه ح) بحى أ ( لْدَح
 21 و) بارشلاّن م (ىَراَكشب مه اَمَو) نوخيا

 ال سانا َنمْو)َءعاجحرو ثر ابا نبرمضنلاىف لزنو وفادي مهو

 نآرقلاوهتلاتانب ةكك لل اولات يب ربعي هللا ىف ل داي نم

 عسسَو)ابارت ٌراَص نم ءاّيحلو ثحبلااو ركن أَو نيل و الاريطاَسأ

 لِ ىنعف (ِميِلَع بيك )درّمم ىأ (ِنررَم نيس لك) هلا دج ىف
 (هْيِدُهمَو لضمان د او)هعبسا ىأ (ملَوَد نمت () ناطيشلا

 لهأىأ (ٌنساّنلا اَمْمأاي)رانلاىأ (ِرِبَجّسلا بارع نا )هوعدي
 ىأ مكان ملحان او ِثْعَبْلاَ نِم) كش (ييرىف نكن ا) ةكم

 َىفَم (ٍةَعظسْنِم) هتيرزانغلخ (مت ارث ن) دايك
 ةمن ىو (ةَحْضْم نصَوَح) دمابا مدا نحو ( طع نم ) ظ

 (َةَفل م عو) قلما مم ات ةروصم (ةَمْلَض) غضمءامر دو

 ' اهماول دتشّتل انتر دق لاك كل َنِتمْسِل) قلما ةّماًيريغىَأ
 انتا دار ألا )تتاتسم تعفو اع ىلعقلخلا كل
 ”ابءان وطب نم نك 2) هجورخ تو (ٌيهَض ملح ىلا
 , طا نابتل«رعذ (جعرال اذلا ىصمب كلم (ٌدلْعِط)

 و)ةنح نيمئرالالازبلا الثلانيِباَمَوهَو د

 -- 2 110 2 تبة

 0 0 تلد نّسح حج /) فدو



211 

 , 20 لنج ا
 ْثاَق)مالاونعبب ماهفتسالاَو هلالاةّينأذ هلالا ةّينأ ددو نم ىلا جوي امل
 (ناووس لع) بملاب كيبل ع أ وكن دعت 5 "1 مف) كلذ نَع (!َوَل ول
 يما در دوعما لوعمللَو لعاملاّم لاح
 نم (َنوُدَعونام ٌدْيِعِب مآ برق ١ىرذ )ام (نارق))وبَهأتَمل
 ىلاَعَت مّن هلاَهِلْعياْعا مديلع ومن ماتنزل انتل وأ تادكلا
 ومكملْعتو) ريغ نمو مكس ل علا لوما لوم نيرا لتعت)
 اامىا (ةَلَعْن ىرذ الام (ناورتسلاّنم مريخ جدأ
 مككهنص فيكى ريل كاز رابتخا [نني)هنقو لعب 0+

 لولد ماب اًضننا ا هزيل عت ينو
 1 يعل مار لمن ولا
 باذئلاب (ةيم اب)ىبذكم نيبو يب (ٌكشل برز
 ارضو نا نيمو بازل ةدعو ديون عدم مل
 1! نمْحَيلا اَنْيَرَو) مملَع

 أرعش كلوز نافل وراس وق ق:طعوابلو دنع 0

 ناذهألاو انازهألاو نيتيالاهداديعي نم سانلانموآل ا ةيكم 2 ةزوس د
 ل راهو تاين دو تاياتّلا ناصح
 ع

 ٠ .(هيضوةكيزما وا اق نجلا 2ث قارنا
 . || قعاماةلَرلَر تاز 2 :اقعىأ (:كتَراوست )|
 ١ [[ىفيتلا عولط اه دحب نوكي تلا ضرالا ةّدي بشلا ةكرحاىأ
 ان ا2ر1و قلق ين) ةعاقلا برقوه ىدلا يضم نم
 01 يل يس ها ١ هات
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 ا ا 08 ظ

 ذب (تو در اَو احط د سس والا نم
 روم معز كيب )ناثوالا (ءالؤنم َت اكول امين 0
 ل ا نال

 ايلغ ةذشسل أيشم (نوعمندبالا منو مَ ريفر ايْ) نيد اعلا
 مهو ةك اللامي هرب عدبع ىرعب :1نبال اق ا. لزنو
 هلزنلا لن مل ْتَقَبَسَنْئِدَلاَنا) ِءَدَمَناَم ىَصَسَسمعرانلا ىف
 تي وا ذ نم حو (جْسْمحن ار 0
 ميعنلاّ م (مُنهْسمَن تمس اَمَف مو)ام وص (اهسيبح

 ىلا ديعل ال ىمؤد ا 7
 مهجور ديلا ”ةكتاللا الكام هلبمتشت (يضاَعلَسسَورانلا
 متو ْدَعْوَد مكى ا”مكنؤُب ازا هل نولوقّتروبَملا نم
 ا اىوظَم») هلفار دقمركداب بوُضنَم َسْوتا)اَيْندلاف

 |ماللاو موس ةنعمركن ب ةقيحص (باَّدكْلِل) كلم مسا (ٌلصِتلا
 ىتماللاو بوتكلا ىنعمب باّوكْلاَو ةؤيحصلا سل 10 ةرئاز
 ةليجن) نعنع (َقَْحَل وأ ب أَرَب ماك جج بركلا ةءارق فو ىلع
 ظ لوا ىلادئاع هريمضو ديعنب ةَلعتم فال اذ هما دعا دعب
 | 2 ٌدَعمان لعوب بوصنم يلع انُعَو) بر دضمامَو

 ذَمْلَو)اندَعَواَم (َنيِلِع 1 اني !هلْهاَم نومضمل ركومَّوهَو
 0 هل زل ءاتكو باكا سب (رود 31 0

 | صرأ( م (ٌصر لاَ أ () ههاكتع ىذلاب اقكلا م 5 1

 دقفنار عامل هاتوا 0

 ٍنيلواع نديم ةّنجمالوخدؤةيادك عاليا نآرتلا



 ب رك زلركذا (3) نيا داَنباوناَعَتْسااَ ممكن م ْ

 |دلوالب نأ( ةزئاور م ير اوك طر ىذا 1 هس
 7 مو

 1 انف كتلخماتف دعب قابلا (َنيِراَول اربح تتاَو) رت *و

 ظ تانك (هَجْور5 "نك والو الدق
 ةاساو 0 د نمىأ (ْنمتل) ممر اهمعدعَب دّاَولاب

 0 انوع يو تااطلاتاريو ١توردابي
 ى نيجضاوتم (َنيِْساَحَلان اكوراسباذَعنم ميََرَو)

 د ايس يرن تضخ جلا مهمركدا عوز م تابع

 ضال نيل 0 ب
 نع دهن لضريغنم,تدل و ثيحةكئاللاو ماو
 نأ جي ىأت تونبط ائملا هز مكييد كنس ا)مالمالا لم

 (نو ٌدْيْعاَو كتر اَنَو) ةمزالل اح (ٌةَصيلَوَدَّمآ)اهِلَعاودوكت

 1 (ميَب هَرْأ نيبطازملاضعتىأ (اوُمطَمَتَو) نودَحَو
 لاو ىراّصنلا او دوبل مهو هيف نيل ادم مهدد 1

 َنِمْنَحفي ْنَه) هب ميز اخذه ىأ (َنوُنعِحاَر انْيَلا لك اص

 لانا هيغسشل) دوجمعأ نارك ةمؤنوْطَ تايئاصلا
 يزل هاركو)ه حَو) هْيَعمي زاوجف ردك ةظفح ام أن نأب (َتوتإَك
 عزتمبىأ (تولعجز)ةدئاز (/ + اراهلهأ ديرأ (اماخمأ
 (َنَجِفاَذا) مهعوجر 0 5-5 حلات دلاىلاههعوجر
 نايسا كرت زمهلاب (وْجأَمَو خيوجأي)ٍديدشتلاو ضيجختل |
 لل و د اكرعأ
 0 أَيِ ضر «ضدألا نم عفترم (ي دحض ةمايقلاب رف

 (يضاَداق)ةمايعل مود يأ( وم اًدْعَول اَبرمْفآَم) نوعرسي
 موتيلا كلذ فورم لاداَصْب ذآ ةّصِْصاَس) ةّصعل !اىأ



 ديس سينا
 مهالاولعاماو دسمي نأ نم (َنيلْخْم اح منيل انك ) هيو

 27 الشد ناهو دّسف ألّيلل ال ْبَق لع نم اونعرف ا اا ود .

 كتمت لبا ال (85ر ىدان ناز هنم لدبي (توئ ارك 007
 هتجؤز الاهل سانلا عيمجرججو هدسج قيزمو «نلو وهلا

 دعب (َخلَأ) هنسيع قّيضَو ةرشع نام و أ اًكبسوأ اث الث نينِس
 يحز ات تنََو) ةدْشلا يأ نصل َسَم) ءابلارب دَعَنب ةزمهلا
 ءهاسارلا ك0 امامك )كار ليسا نيج!

 نيفنضلا م لكو هل اوبحا نأب ثاّنالاقروكتلاءدالوأ (ةلْه
 0 ا وأ ثالث
 تيا بام ثبيجشلا نأ قرنا لناكد
 ريهسلاو ذنأ ىلع يرخال اتسم مىَرخال انني بمذاق ردد | لع ارهأ دحا

 9 ل درو 9 ا

 0 كلم 8-0 5
 هليل عيمجم ايو ءراتز عيمومايصم لك ميال لضككلا از ىّمسوو

 نكي ليهو كلذب نوف بصي الرس انلا نيب ىضضي نأ
 كنب سوبّوهو توحلا بحاص (ن م (ٍنونلادركد ١قااَّيِ
 مهيِلَع نابضنعيأ ميول (اًيِضاْعُْم بهذ ذ!١هنم لكبير

 2 ردي نان نظم ) كلذ فهل ذؤيب مل مخيم سا أنبح
 قّيضنوأ توما نطتو هِسِبَحْمانيَمصَف ام هيلكس ىأ
 رتل لَو للا ةلاض تالا ى َداَحَق) كلذب هيلع
 نيللاغلا نم تدك يلا كلن اس أل !هل اإل نأ) تود نط

 رم ءاَنْيِححَو ةَلابَححْس اَو) نذارالب وف نيب نم باهذ ىف
 ظ (قينمؤملاىجضت) انيمي مكي َركو) تاركا ثلتب (خّبعلا



 هاا رط انووويوق قدا ا ءوسب هيل اولصتي ال نأ

 اممم ل دبي و اءَّمْصَه ىأ (ُنآْهْلْطوَد ؤادرركذ بأ
 : ءديف تشطت ذإ)مركو أ عر ذ وه (ث روك نأ 6

 رب دهاش هج نكَو) تلفن ١ نأب رع

 راقر ثرحابحاضل اد لاق نين ال عني 8 ًاريهض لاغتشسا هنو

 تمارا هو صقل تنواهزدم م ناهس وَْملا
 (اهانجهفف) هيلااه ةريف محاص حالْض اب تاكايكث يرحم روع

 ًاملش لادوات عجب م داهتجاب |مهمكحو نامل ةموكحا ىأ
 طلت ادامنم ةلْكَو) لقال 2 فائلاو ىحَوب َلِيَكَو

 نمسا اَرواَو و عمان رخو ) نيدلا را (لِعَو) ةّوين

 ةرعف ديو اذ أمي ءرهال هدم ارح كل ذك (سشللاو

 قار هقن ايه تويت يلماز مشن

 َىِمو (سؤ 1 لاو يق توا وا مدع

 ٌحْياَمَص اهلي ناك هع نم لواوهو سبلت مال عردلا ظ

 دوارل ةيناحل ابو هلل نونملاب (كةِض ل )سائلا ةلنجوف (كل) ظ

 ”لتهق) مك دعا عم مير (يكبأَب نم) سويا ةيناقونل بز
 نو ألوشرلاق ب دّصب يمن ( نوكأ ) ةكم لهأ اي (:حْسأ
 0 ا ا

 1 ا تار
 0 نشطايَسلاَنِم)انرتعس (ق) هىلعىضتضم ىلت ى لات هلق 2

 رياح هنم نومي لاو نولخ

 ايلا ير صوتعلاى وس ىأ (َكِلَذ نود الرع نوليعت و) نامل سل

 عرعو



4 

 ا 22 5

 ا 6 راو هعينجورانلاا ومرض 0 هك

 2 امالَسو هلوقبو ان ااا تزور تيه دو
 (نرسخكْلا مام قدر حلاوه ا ديكو زاو)اَهدربب

 ْ 1! قارعلانم ناراه هيخأ نبا اَطْولَو ءاَنْسحَو) هدام ىف ||

 | صورايشالاورابلا ةزيكك (نمب اعل امان 2

 رونامخْنسَو ةكفت وكلاب طولا نيطسلنب مها لزت عقلا
 ِتاذاَصلاقركد مار و لأَس ناك من اسال ىأ (ُئاَنْبَهمَوَو)

 | لووهوأ لوثشلا عة لوخشسللا ىلع ةداتز ىأ (ًةّيْفاَن َبوَقْعَتَو َف قفاحسإ)
 ملعَحو) ايس (َنيِحياَصاَلَعَج)ءاَنلَووَوه ىأ (ةلئكو)دلَولا
 امهب ى دقي هاب يناثلا ل ادباؤ نيت هلق بصح قيم
 ممل انْيَحْو راسي د ىلا (اًبرْخَأب) سانلا (َّنو ديهما حلا ىف

 لضم نأ ىأ (ِةاكّرلاَءاَمْي او ةالّصل اَماَوارو تاريح غني
 فسخ ةماّوا هاه ف ذحرمهيعانأ نمو ممم قؤتوماّمتَو

 موضحا نين ال صو (اهكخ ةاَنْين اطول سن دب اع [يَلاود اكو)

 اوال اهلضأ ىأ (لرُغَت تاكا ةيرَمْلاّنم هاير اعَو)

 روييطلاببحللاو قدنبلاب ىيزلاو طاّوللانم َتياَيحما
 نم ضيتن رات درؤعم ووو

 ٌنِم نإ )هم وف نم هانيحمأ نأب (انمحَر نات ”لَحْراَو َنيِقساَف)

 عقال 53 1) هنمل دب حب امو كوز ركذا (َو َنيِجياَصلا

 مل :ءاا لبق ىأ ماَْف ْنِم) كار ارذتالْب َر هلوغب هموت لعد
 0 هتنيغس ىف نيذلا (ةلهأو اي هلامَجْس او) طولو

 / ارض وزدل مر بيدك رطل ىأ (مثظَعْلا برككلاَنِم



 : ٠م

 ةدابعلل قكشملا كتر ْلَب َلاَد) هيف ( ٌنيِيِعاَللأ نم َتْننآ ْخَأ
 لعنبملخ (َنهَرطُفونْلاِض ْرَأْلاَوتاَوْمَسلا) كلام عمر

 ترب دهاّشلاَنِم) هَنلف ىذلا (ْدكِلَذ لَع انآو) قمس لامر يع
 (ل د تيرم ولو ْنَأ َدْعَب كم انْصاَن ديك هَل اَنَو) هب
 بل مذب (را نجمه ديعم وني فمهعم# ىلا عماهذ دعب

 عج و
 (اولاَى) عريب لعام ن وريف (َنوُعِحْئياريبكلا ىلا ىأ (هْيَلانإ| .

 نيم ااًديهاباذه ذه لَعَف ْنَم) لعفام مّّيؤر قوه عوج دب
 ني َىَد 2 ءد ىأ (اولاق)هيف(نيملالغلا

 ا تاو نانو اوه اَرئا تك ْ

 مَ 0 هاتين الا
 (مولتشاوانه مريم هلق هلعف نعانكاس لاك مهاب
 اهيوطرشلاب باوج دقت هيذ (َنوَعْل مر هي

 كلا هذا زعرولحلا ختملا نأ, هل ضيدرعت هِيَ
 مك! منن اًولاقفرركفتلاب (ميشفن اَيلااوْبحَرْف )الا

 هللإرم (اوُسكُ مح قطني ال نم كد ابحب ىأ (َنْوياَضلا جن
 ظ تكتل لاقل مكمل اودرىأ (ٌمرِسْؤْر َلَع)
 9ليغتف (َلاَقرمهلاؤم اوسبا:رعأت ىيكف ىأ (َنْوَعْطْيِهإِل وهام

 ععَو قرر نم 2 اَمرهل دب ىأ (هلاٍن ود نم
 ١ يحد ءاملارسكب (يلأ) ءودبعت ملاذ رايس (زكرطبج الو (
 ميلان ود نص نو ٌدْيْمَنامِلَو مكاو ادت ىأر دصم ىنحمب
 ةداَسِلا نحنا مانضالا هذه ن (َنْواِقْعَت الق () ريغىأ
 هاا( (ْوقرحاْولاَق) ىلاعت هلل اهم تاياوامل حطم الو



 توراجي مورس دما اني 0نيردانكلائ1(طالور

 مانو اوال“ واتم كزانلو كاننح ىذا كبح لاقي

 ةآ) كل ذب اور ومعاذ (ررْعَل اميل ل اطيح هيلع نكن أ اع

 (اهفارظ نم اهضَمس) مضرأدصّعن (ضْرَآْلاَفأَتاَن [َنْوَرَي
 (لت)ءب اعصار جملا لب ال (نوُبل ىلا )ىلا لع تمل ا
 متت الور وضدلبو نم أل هنلانم (نَوْلاي مر دن ا اررمهل
 وامي ةيناثلاليهسَو نيتزهلا قيقحب (ًذائاعارلا ْعّصلا
 راذنالا نمهوعمسامب لمعلا مهكرل هئأ (َنوُر َدْنْساَم)ِءاْيلا
 ميمي مي د

 اًرشالاب (نيملاظ كان !)انكاله (اَنَكْيَو) هيبنتلل مي َن لوم

 حا ذ (ظْسَمْلاَنئِراَوملا ْعٌصَمَو) دع بي ذك
 عديم |ةنسجصتن نم يَ قه تل فاعمل
 رد مولد اعملها َتاَكْن ناو) ةئّروس ة داتزوأ

 أني مفراغلاَه اوت ا طلو دعو سوم ن3

 ةظمىأ مركَذ )اب (ةاَيضَو) ما او لاللو لطاَبلاو قحا
 ظ .فرىأسانلانع بيلا مر َنْوَسْين دل َنِمَتكِااَ

 ومنوأ (َنوَم وَمْتْ)الاَوهأ ىأ (َةَءاَسلاَيِم هو ء ضَو) منع ءالثملا

 رو رسم منار رانك ناقل لنمو |

 0 ادم راني دعو اه ين

2 -_ 

 1 0 ظ

 * (نْي دباع [طامداب 0 لجاؤلاق) ع ا



0 

 ظ ايف (توذل احا عم عراد از ادلا و ءاهيلاعأ نا

 ظ 0 ا اهفتشالا ل ةرييججالا ةلحض اذإل
 ظ قؤرتنك ورا (ٍز حارسا ريتخخ (ةئؤلْئَسو) اين دلو (َتوْملا
 و ون وربص م أر ظننل ىأ هل لوعفم (َةَنُّدِف) ةّدكَو مت 2

 | دست ىلا اذار سراج توتو ايلا 0
 ظ 0 نولوّميمباوزهمىأ (اًوْرُهاِل !كنو دِجحِيام (نا
 || ( :ذ) هل (َنحَرلارك دي مهو اميسب ىأ كش ذب ئذْنا ||

 بازعلا لا وعَتْسا ىف لْزْنَو هفرخد اماول اذا مب (تورفاكذديكات
 قلختأمهل انه ةرمكارنا ىأ(ليعْنم قاضال َقِلْخ)

 هيف (ِنْولْغَتْبَس الَف) باذئلاب ىديعأوم «نإي داهم

 يارا نيرا كا لادم 0 أَ

 0 نوعنمي 0 ٍِ و
6 1 

 ا اا مجم أَن لَب) لاذ
 ةزوموأ ديول نولهمي (قوظُسي هالو اه در نوعيطتس
 (ٌقاَرفر ىبلا ةّيلْن هيف (َكِلْبق 00 7
 باذلاوهو يتوربتهباود كام ممم او رح َنْينْلاب) لزن
 6 ْنَم) مهل (ْلَف) كب أزهتشا نب قيحياذكت
 دحلالىأ 5 لرجل ميادع 0 نإ

 هل مهراكال هنا باذعب باع نونو اال نوبط انو كل

 ظ ل يت ردارشلاء او طر اضل

 ل انريطهنموهعسي زهلأ ىأ ةينوأ نيو ني) مهءوسيامم
 من ور خسالف ( هس (ْمهَْامْمَس) ةهلآلاىأ« نوعمطتنال)



 نورك ابيع) ره ( لباسا صخْس) هك اللا نم (ادّلَونمحَرلا
 انونأيالال املا دوُمِْسَتال)َء رالولا قاس د ضدي

 | مدي )هدعب ىأ (َنولَيثَت هرمي: مو)هلوه دعب الا مهلومب
 [الور نولماعمهامواولعام ىأ (همْلَحاَمَو ضب نينا
 ادسحْمو) هل ١ عفسي نأىلاعن (ىضتز أن يال إَنوُعْعْشَي ا

 | نما خا رمْنُم لمَ نمّو) نوغث اه ىأ (َنْوَسْشُم) ىلاَعَ
 | رم ةهسمت َةَراَبعملااعَر ,سيلباوهو هريعىأ هسأىأ (ينود

 | فر نجا (كيَدك ع هج ونوع كل ذه ععاطم
 نينلالِلعَي (َي)اكريوواوب لَو () نيكرشللاىأ َنيِمااَلا
 قدس عم اةسىأ (اَهنَراَنناَكصْرَأل َوِتاَوْمَسلاَنااودْمكا
 |امسلاوتفوأ اكبَس ضرال اَواّكِبس امسلاانل جف أ (هاَنْعَتَمَف)
 و ماما

 نم عدانلاو ءامسلاّنم لزانلا(و !َنماَنلَتَقل

 ايون ووو الز نايك بتسأل انى يع تاج نخل
 | تيِمالثأل (ثألل تباوضايإ امج(قساور ضْراِلاقاَندَحِ ضْرَأل اق اَْلَعَحَو)

 0 ام ابا ههر يساقرلا اىأ 0بِفاَلَعَجَو غيرك رعت ظ
 ءدصاةمىلا (َتوُذن (َنوُدَتْمَص ْمْفَّلَعل) ةعساو ةذفاتاق ىأل دبا

 | يعش ني ضرالا (اَعَْمَسَ يملا

 فارما رسما نم بتي (ْنَع ٍممَ) عوقولا نع لة رشح
 هل كشال اهتلاننأنول كيما نو

 | موُضلاوهو هع »و ةعبأت رورعلاوسمّشلانم هيلا املك /

 دورس (توحيشي) ءاهسلا ةنوحلطلاكري بدسم ىأ (كلكْز
 د لعد نَم م عمجر يهب نأ مي ةييشسلاو ء ءاملاو ان اكبعرسب

 َكِلْبقَنِيَسِلنكَدَجاَمَو) تومساريعنارازكلال اقام ّرتو 1

 2 بت



 كل

 ةن(اط نعت لب درت ملذ لعن دن لالكأ كلذ( َّنسلعاَم انكْنا)

 ١ [ك]دبعدي ندم يقيم لطابْلا لملاك امإلا نينا

 ا 1 ا ا
 اتم)دي بشلاب داذعلا(ُلْي زل كانك أو لقمع

 اذه ىلاعت ْمَلَو)دلّولاوأ ةجوْرلا نع هبةلا (ٌنْووَعِصَت
 رح نيم ةكلالمل ى ديوس عضل
 رامنلاو ليل نوحيسم وضست»نوئعيال(نوزسكتم ةدالدد :ٌرامع نع

 قنعاشِهنعانلذشدإلانموضنل اكمخموهف هنع (نورتعيال

 ةنل !ا6 نَهااوْدَدغا دعا راكنإلا ةزمهو لاقتنالل لتىتعمب أل
 (توُرشسِمُب) ةحلالا وأ (:ه)ةّضْفَو بَهَْو هرج (ضر (ضزألاَنِم)

 تاكؤل) نؤملاىحجينّماآلا اهلا نوكيالَو ال قوملا نوحي ىأ
 (انسسعل) نعى( لاغلب ) ضرالاو تاونمسلاىأ (اعريف
 ةاعلوفو ىلعمْنَِب عذالاموجول دهاشملا ع 6
 هْيلَعَقاَدَت الام دع الامدعو ئنلايفمناّلاّنم ماجا داك دنع
 امع)ىس ىمركلا (شرَعْلا درعا قلاخ (تَرِهَّلا) هيزفن 2(تاصيشم

 ٌلَكْسيال) ريو هل كبرشلا نم مي هيد ارازكلا يأ (توعصتي

 (هيوذ نماو' نما وننَحلا مار مهل اعف أنت َنول اني هو 000

 .ةناهرن اوداه لف) جرود مافتْسا هيف هَل )هاوس ى أ ىاعت
 ْ وهو يما ىأ(ىعيم نر ذاله) هيلا تيس الو كل | ذ ىلع

 | رمجمالاو ةءازونلاوهو الام( ْنَمْركِذَ)نآرعلا ظ
 اوناقاعال ديوَأَعَم 321 س 1 ٍ

 لاديجوتد ىأ (قلأ وطننا طار كبر كلذ نع ىلا
 : 0 تااعت اسوان (توعضت لم ؤ

 نمتلا



 ليزأ ب (تايلهررمظتيب ىو (قماطوط كرد
 ْتَنَم (اَم) عك لاَةدَيلاَر َراَصعلاَو ةقانلاكَنْولَوألا
 تايالزماهات | اماهبيزكب (اهانكذه )اهله أ ىأ (ٍةيرَق نم
 3 (ىجْوِيَل ال كليف السر ا امو)ال (َنْوصْوس مْ آ)

 لمهااذ! اضافة كتالمإل (نَلال ان ارسكو نونل اب ةءاَرق
 الذ (نونملفتالا منكن ) ليخجالاو ارو العلا (رثكّيلا
 نؤلان يدم نع برقا مهي درصتد ىلا مناوي مذ
 ال) ا داّسجأ ىنعمب (ادَّسَجِر لشرلاىأ ( هامل َحَجاَم ى) ديك
 اًينتلاف (َتِدلاَحاوفكاَمَو) نوطاي لب (َماَمَطلاَنْو 5

 اىأياشت نمو هاج اف) ماي ب( دولا 'هانق مكضدع)
 رن انَعل) ل نيب نكملا (َنيِرشْملا كك ها ورجهل نيو تحمل

 3 ار كتل دال كركوك سرفر شعم اي( ميلا
 ىأ ِوبْرَف نم) اكله لنصف كور بنوسؤتُ (َنّؤلِقْعَت
 نيج امُوَماهدحَب ان اَسْنَأَو) ) ةرهاك هلال تارا هع >أ

 ْمُهاَرا) كالهال اب ةيرَمل الهر عش ىأ انساب اوسَحَك الك

 هينا ةككاللا مهل تلاد نيعرنم نوبرث تون كزن اهني
 ا رمل

00 

 ١) اولاَق) ةَداحل| لع مكين د نم أيس ؤلأتت ملت

 | ايضا كلَ ىلا(َكْلَي َتَلاَن اقر زمكلاب (َنيِباَظ اكان !رانكلم اليو
 يصح انلجَّوحاهتود ةري واب نوعدي (ْماَوْعَد

 (َنيِدِماَ فيدلاب اولّتف نأب لجانملابدوُضحلا عززلاكىأ

 | ٌضْرالاو ءامَّسلاانقلَحاَمَو) تئفط اذارازلا عدا
  نيعهانو انتردق لكيلا لبن يباع يعل امس امو ٍْ

 ظ دلووُ ةجوز نم بليا (اَو ل زين نا انْرَر اول ايداع
 ْ هّكاللاَو نجل نيجلاروح نم اندتعنم 15 ثل نم. هادم ال)



2 

 اياه ارسأورمَو دأ
 (ةيياَعْلاَ و َكوْرْرَب ىص) كريعل الو كسننل (اًقور )كنت
 اله لْوَل) نوكرشلاىأ0 وُلاَقَو)اهلهال وشلل مبا
 ءانلاب ( يأت لَو )منوحرتقي ام ير نمي دي ابا نيحم نيب أي)
 نكمل هيلع رقنملا قرا نتبحلا ىفال اق حَضلاْقاَم)ناَيب متيب) ايلا ظ

 اَنْوَلَو) لشاب بيزكي رهيكالهاو ةيضالا ممالا«ن نم 5
 موب (اولاَمَل) لوسرلا ري لبو هيي نمباَدَعي 1
 ليا ع لور اَنَبلاَتْلسِزآ) اراله لول لاير دم اعلا
 رفهجو (ىَر َو)مايقلا ف هلَذْنْنَأل بْن ِمإاَ لسرملا

 نانا اتا كربصا يل ٍءالّصل

 ا تاما ن7 هن ايتلاو (نزلقتسكا رطقرتقا اخد اوُضبسرَمف) |

 أ الحازم تتم سون : يو هلال قيرطلا

 هلع ثلا ب ترن يحز ني حرا نم 00
 هنع لع ب ٍةلْطَعي مهو! ةَماَيَلا 0

 الار نآرق ظل يكن ايش ( تر ليع دم ن١

 (م ولف ةلفاغ (ةّيهالا (ةّيِهال) َنؤزرتْسِي د (َنوُنمَعْلَي مهو

 ندد للا لاعاد ا

 (تورضس ع ب رحب

 ظ اكو انساك نول دب ررمهل (لقدرصح نأ وجت
 د11 ب يعل ءوزساا1 (مصتلاوفو درا

 د د لا عضاولاو رح ىلا ضرع نم
 هرتز مولا قاهر طالخأ 0 وهنآرعلا



 ١؟

 2 ا( ْتكَدَدَو نخب شحم َر لادا صبلا عأ ىأ '
 ميِستفاس اي أكنت اكلك مالا (ٌلاق)» ثعبلادنعواًيندلا
 ٌرمْوَيْلا)انَناَيآ كن اّيشن لشم (ْفَِنَكَو) اب نموت ملَو ابتكرت
 نع ضرعأ نم ان ءازجل صو (َتَِدَكودانلا ف كرت (ىعْس
 ِهيَر تايب نِمْوُث لَو) كّرشأ (َّرْسآْن مىَرْمي) نارقلا
 ٌقئاورريعلا بانو اين دلا بازعنم (َدَسأ ركل ُباَذَحْل
 اوهوؤم حاس خ ( . يي ةكمرافكل هل نتبتي (ينَءوَه ارو دأ

 ةيضاللمالاىأ (ِنوُرمْلاَن ا
 7-5 يف مطريمنص ملاح (تولشنم) لثرلا بيذكتب

 كالو ا ذخأ نمركو 0
 هنم يامال علا ةياَعرل ير دّصم فرخ ن علا هل عذ نم
 توقعلا ىو ذل (ولاىلفالاارهعل (تاَيآلَكِئَدْفَتل)
 2 معيازملاريخأتب (كَجَر نم تقبلي ولو

 َصْلَجَأَو ايندلافمهلاّمزال (ماَرب) كالهالا نا (

 ا 20 ةداصربكتلا 55
 رطاو)" اسعلاو برعملا ل ( مس 5 ءآن ؟نِمَو)

 (نالراظلا صا بوطنلا نمل تلك نطتع برها ٠

 فرطَو لّوالا فصنلارطّوهف سمس الاوز لخ دي اهمَفَو
 لوز بارغلانمرلععدام ىعرت كامل! ناثلا ف ضنلا 1

 ْ ديدوتيع اج ضر مام) اهانصأ جور ٍياَنْدَتَماَم َقاَكيْيَع ندي :
 وعطينأب (هيف 0 بمواهتنيز 4 دا ةاّيحنا
 يقع اًو)اللدلا دلاق هوندا ١) م (ٌرخ) نجا تل 2قز َو) نأ

 رت اتسم طا ااه د نت تفصح وح هلم سا ملل عملا



  اهاربصو امزح /مّرعال دي اوان دهع كرت (َىسْف)

 اودي دابا ليسا كب الت اَمَْو نارركذا )نع ءانيتم
 , م هادو ةككاللاب جت ناكنمياوب أ وهو (سيلناالا

لصف ) هصرمخ انأ لاَ مدل دويل ان (قالمهعم
 و ره زم د اي ا

 اأو
 1 ييعالق) دملاب ءاوح(َكِجْوَرلو كلو ْنَعاَذَهْذا
 500 ايضا و

 لا » هتجوز ىلع تسي لجرل
 / فطعاو ركوة نه لايت ناد
 لصحيالا رص الَو) ضطعن (يانلظسالا!ملئجو َّن مسا ىلع

 راو َسَوْسَوَف) ةنججلف سمسا اش تا
 كاب نع دل خي ىلاعأ ب[ ةرص قعد )ظنه ايلا
 ارحو مدى أ قلو انردولذما مزالوهر ينعَيال (َقسأل كلَ
 رخال ليقول به اممم لك هظ أ (امعاوسامإل تَدَبف امم)
 مطور هبحاَص هوس فاشكك وسد ,فاشككا نال ةووس اممم لكى سو هرسدو
 هبارتتليل ) 5 نعل ْنِماَيهْبْلَع) ناقد انتل (ناعصت

 (هْمِبَو هابل مش ) ةرتجتلانم لكألاب (ىوَعْفَيَر مَد[َصَعَو)
 جوا ملا ىلا هاه ىأ (ىَدَفو) هس ون لبق (هّيَلَع باقي ف
 هد ا : مدكىأ (اظيضا لاق بولا ىلَع

 | قده يبل هيد ضعب يكب كيج ةنجمازم (بخيم)
 | ةيطرشلا# ير | هين ( ماقااضحب مضعب لظ نم
 ا ىأ قادم نم ىّدهْوم نياك تديره

 ْنَع صرع نم) هرخال اف (قسد ال )ان دلا ف (لضَيالَف)
 اكنض ةَسيمَماءل ناذ) مد نمؤي ملف نأرت ١اىأ(أئّرحد
 قل ضو تردو ةقشط يحك دم نيون ب
 | (قعاةيدلامؤَت) نرملانعضرعلا ىا (رشنتو) عبق ف

 ىئاعأ



 ىو

 هديسممدس سس سس سس سل اسس
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 اكدوا ته أ ن نم ةّرخآلا ف هونياعي املا جاين دلا ىف

 ترب مل نك تايون نوكسي لات

 أعز دَيف) حايَرلاباهريطي ممل اَملالِمّرل اكاتن اكاتتني نأب اًفْسَت (اًهْسَحإ
 انافخن (اًجَوع امي ىرسالاابوتشم م (ًقَصْعص) اكسب بنص معاق

 / وي لابحبا تفضذ ذزامود ىأ (ٍْئَمْوَي)اعامَنرا(َقُماالَو)

 هتوضبرشملا ىلا( دوبشلازموايتلا دعب ىانلاىأ
 ما ٍ+ْوِعالا نمجرلاضرع اوبك ل وصل يف سا وَ
 تلك اتقوا ورد الأ هتا

 .مادنألا لو توص (نهألا متاح اًوضالا)

 مقا ردن اهشموؤلالا ناطحات تويصكر لا ىلا اهليشس ف ظ
 ةلقيرق)هل ع فسم نأ (نمح نادل : نمل !ذادحأ ٌةَعاَعَش اًمّشلا

 روما نم (مِعدْنأَنمباَم'لشيت) هللاالا هلال لومي نأ اوف ١
 اللعوب .نوِخيالَو) ابن دلارومانم ملام رو ةزخآلا

 مزيفلا ويملا عيفل) تعّصخ وجولات ولات سعَو) كلذ نولكيالا

 | متَْسَو) اكرشىأ الاخ ل خنمإخ يَباَحْرَقَو)َلاعأ
 .. (ايخلل ٌتاَحيالف نم وم وهَو) تاع املا تياَكلَصلَِْم

 ا (َتِلْدْكَو) تانسحرم صعب /ميعه لَو آيس
 ظ 2 الر رركءاملازنا لش ىاصتن تان ذك

 50 (َنوَمينْمْلَدل ٍرِزِعَوْل يميز ابرك فاكر ظ

 د” مم عن نمد الكي اًركو مهلا نآرفلا (تِرْحخَو 5(

 توكة لال وق بارع ميم كليا دما اع ) نوربتحيد

 يلا ” نلف نِمةءاَرَعِب ىا (نئرقلاب لمت الور
 ١ 0 8 : < دز تلد ضالبازيليربج رت أ أ(ةّيحَو
 3 لهعدملَو) هيلع. دار هنم يش هيلع لزن ازكذ نآرتعل ابى أ

 لب ف ىاَلْيَم نِس) نم) هريس ملكي الن أ ءانْئَصرو (مد ىلا |



 رم

 ركام بارت ني ةّصبق نسكن أ مؤلاو (ىبفن ل) تنيذ |
 اوبلطك موق تيارو فار هلردصت هإ حورال امىلعامملاركا 4

 ظ ليلا لة نوكن أبيت زارها لمحت كنس

 !(قاَيحْما كل ناري نم (ْبَصْداَد)ىسوم هل ناره
 افيزتال 1 (ساسمال) هني أرنللوتتث)كتايحةةمعأ
 ْش 20000 اذا نس ند

 تنل أماللاسك مملح ْنل) كياذعل 0دِعْوَم كل َنابف)
 أعد د ا ىاراكنا رز هيلا ثعبن ليىأ اهحْقدَو هنعّبيختا

 اك وكم االبا نيَمالد تللظهلصأ (َتْللَع
 ١ داتلاب قت (طتقدَحمَل) هدبعد اهم أ نك هنلل) تعد ىأ

 كوم وهو مبا اوه هنيرذن وقت علاوة كعمل
 . اك يتومألا هلأ وائل دلت" ك1[ !)ءركزاموعت د لعت

 ' كلي َنْكَو ين لكديلع ع و ىألعاملاَّن عل وحن زيي : لِعْمْوم

 1 لا 0-2 ممن) ةّضعلا هذه نوعا يانضَصَف امىأ

 انس هانيطعأاَتذَوو مالازع 00
 اوبن مؤي رم قنصل: رق اك )ان هنعنم (اّم دل
 ْ | نيدلاس ال نم اليمثالمح يرْرو ةماعلا موي لينا

 ري لمح ِةَماَيَعْلاَمْوَن طل ءاسو)رزولابا ذكؤىأ(هيف
 تترد هريدعت فو زم ذلاب صوصخملاو ا مصل ردعما ش

 | نوطلاو قل مونة ايعلامموت نم ل دبس نابل ماللاَو
 ا 2ق) ةيناثلا ةئفنلا نرّصلا

 اوراسني (ميَب َنوَسَفاَدَعَي 1
 اح سسخس سا - سس صو

 . انك اياب ىل يللا نم ماَرْشَعلارايندلاى (جْتبْلاام (نإ
 ظ اتم وعي زاراولاق اكسيل ىأ كل دف (َولْوحَي دامي ملغ ١

 .تولتننج (5زبال اذ وجال انس نإ) هيد (ةٌقبر طم هل دعأ

١ 
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 صامل يل ارانيمل ككل نكمل ىرِم اًملارعاب دانلا

 سرفر فاح أني دخل ىذلاتارسلا نمو مل نعوم

 م اد عاصإ لنعمل ٌبرْحأت) ال هجولا ىلع لير نليردج

 كاذكيلتناىا عم تْوَصأ تاو حةلرامد وا

 ,همضوو يد عضويه ايما ذاىدلا بازنلا بتي
 اوكا اذه عاب آوى اَسلاىأ الاّ هف ف عوص

 َنْوَربالَف )شاعت لاق هيلطد بهزوانه بر ىسوم (يسد سوم

 لججلا مجري نأىأ فوز اها ةليقتلانم ةفضام (ْنأ

 هحذ دىأ ( ارض منيل كن ء.الَ)اباوَجهيلدرسال عا وف مْمَلا)

 زوراه 20 لاق ْدَملَوراَها ذختي نيكناعاهيلج طا 5

 اووف مايو أي) ىسوم تي ناش ألي ىأ (نْيَضْنِم

 0 - ءاصو 0 2 3

 َلَعَتصاَمْث وراي هع هعوحر ل

 َتْيَصَعْفا)َةَدئاالِإْضَحيتالْن ار داب 0 6

 ا 5 رنوراه (لاَق١ هدا ع درجت نَم ندب ”كتماقأب (ىرْسأ

 ”ذْنحأتل) هبلغا نطعأ اركز و نأ رارأ اهم مجليارسكم

 هرعش ذخأ ناكو (ىبسأَربإل ور هلامسب اه ذخر اكو (ىبن

 ظ يضلل (نْيِشح نإ اش ةن
 بضعتو ليس بنَ تر لوم نأ لهجلادبعي م نم

 اّمف لاق) كلذ ىفهّسيأ راهم لوفر ظتست (نقزت ل(

 تزداد هادم
 620 هولدن لامتملَع ىأ املا ءانلاب وطنا

 مث ربج (لوُسرلالسرفزواح رْشَأ) بارت (نما ضن
 (ْتلَوَس كي َركَو) ءاصملا لذعلا ةَروطْو اتصل جن دَبَسَ) ||
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 اةردوز انيوعلا ءاروبلا وسوم قؤنف (نعكل ارزلقلا تناج
 ثيئنتيى اهتلاريطلاو نيبجيرملا اه (ىوَلَسلاَوَنَملا كيل
 هللا صىينلا نمز دوعميلانم دحو نم ىد انملارومصصلاوو ميما

 ىومورلا نمر تال 0

 مب معنللى أ (ماَفَرَراَم ِتاَيِطْنِماْوكَر طاع هلؤعل ةئطوت
  زاكتلع لجف) مب ةيعملااو زمك نأب (ىيِضاْوَعظسالَو)

 هيلع ْنَمَو) لزني ىأ اهمغبو ببي ىأ انتا راك (حصَع

 تاو)رانلاف طمس يوه دقق اهم ماللارسكك (ىصع
 (اًكاصَّنعَو) هدا دّحو : (َنَمََو) كر شلا نم عَباَن ْنِلا 7

 | ركدامىلتءرارقشساب يكد "مت لفنلاو ضرفلاب قدصي
 هاروسلا ذخأ ذاعيم ءىجل (َكِماَف ْنَعَلَرَحع ا اًمَو) يوم ىلا

 ا حا ارا ان
 لو كاضر ىلع ةدانز ىأ نع (ضْرَمْلٍتَرَكاَيَلا ْتْلَجَد
 101! نوبل نيو ظن رادع بت داو
 مهل كوارف دحَب ىأ (نلِيْحَب ص َكَسْوَفانَسَْرَق ان اذ) ىلاعد
 را نحاس نسا ويفحت تا

 ا َنَاِعْدَر 0
 2 < .ابمب ناكر نم يضم 5نلغ) بحي لك

 كل دوم انَدلْخَأ عال اق) ىدعب .ىملا جكرت َو (ىرِعؤم
 عم نلت انك ١ اًنرماوأ انتردّعب «ىأملأثلشم نكد
 الاخ (د ارو اراد دشم ميلا كو اهمضم و امحم ءاحا

 اب مةماهراعتشاو ا (عيف
 | اهانمرط (اهاَمفَذَمَف) ْدَفَف



 و

 | اهيلععا يذلا وتجي مبيصالو ىرشيلالجرالاو
 (َقنَوابا دَعدَسَأ) ىبوم برو هّسفن ىنعَب لَنْ َناَبََْلَو)

 اًنياجام لع) كراتخن يفرم نئاولاق)هتضلاع طوال

 اند مانَرطَف ىَذلاَو) ىبوم قدصّلع ةلادلا (تيآسيبْلا نما
 م امِضَف نر ام ىلع تلم م
 اهينف ن ف ىأ ءاسنال لع بصنمل لا (يئذلا ءايحنا هه صان
 نم نااايس نإ ةزخآلا ا

 | المو الن تتلو رك اَمَر َو) سنعود لاش

 | قنا 0 ل
 | امج اك تايم .ت1) ىلاعت لاق يصغا ااباذع كنم

 الوز خرتشند امو توميال مَهَحْسمَل َنإَك) نوع زمكازف اك
 (تاَحياَصلالحْدَف اسوم هب هاي نمو هحننم ةايخ ين

 ا اجَر َدلاَمُهَل كلو أ)لِغاَوْملاَو ضئارملا
 انتم نم و2 ناب تءاناعأ نه اج

 ء.امأ,ء .٠ نم مطف ةزمه (ىدلّبعب مساند اسوم 1 ابك نوع

 ميسي ىأ نانؤل رك هرهب و ىرعسأ

 اصعد برضلاب ضْهَل) لما (بيريضا)مصم ضر ن مالي
 هاتي أومرم ام لكم اذ اّسب اي يأ تنير افاَعَب افاديرطاا ظ

 نوم ككر دي نأ ىأ ل5 مد فان < الزان اورق ض دالا

 مهيعموهو (ودؤوج ْنْوَعْرِف مه اه)اة رغ (ىن
 ْنضأو) فق رعأف (مجشيعامررصلا ىأ (ملا نم ممشحُم
 ادع هولي (ىده اموو) تدمع ىلا مهناعدب ( هموم ْنْوَعْرَف

 0 ا اح الا
 تارك < نيا

 ماةزع و هقارعا, نوعزو (:كو ْذَع نع انجح
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 | ٍياَذَمِبر كان ىأ سهو ا ارتكو ءامارشكو ءانيلا مضب مب

 ةرانَس) هات بذك(ىارتف انمارسخ (َباَخْدََو)ءدنعزم ظ

 ' تقم (ىوخلا اوس و) هيحْأَو ىسوم ىف (ْمُهْنْيَن هرم رم

 هريعلو ورع ىلإل (نس ذه ن !ازمهسضنال اول اَم)اكمنو مذيب آ

 عاف تلالابىثلاو ناي تدلل اقف ادع
 اه دز انم :خاجحت نأ ن دن ب ِناَرِحاَسْل) .ٍناَرحاَسلِ) ثالثلا

 تي فاو (قْنلا*كيقيرِطِم امه ديو
 58 ص 00 وُعحاْف)اميبلخل املا مهليمب مكداّرْشأب

 عما نم ماركو عطق هك و هل نم يمل خفاو لصو زك
 دو طمس ا 2 ذا حر

 (قلت نا امارس خا (ىتوُم اياؤلاَق) بلغ ( َّلْعَتْسسْنَم مَمْوَسْلا)

 ل اَق) هاصنع / ) ولآ نم لَو نوت نأ ام! او)ال 3 ىأ ككلاصع

 تلوصع ءاصأ ( مْصِعَو زكي ابحي داي هاا
 مص سوْبلا لبيد )داضلار نيحلا ترسكو ندر .ءاي .ناوابلا

 دست ى) سحأ (َسْجْو أذ)اهنوطم نع (َْسس) ت 0
 | ترم جزم مرحب نأ ةهيج نم فاخ ىأ (ىتوط هي
 فدخل هل لتل) باوسؤي الذ نيالا لت ' اميين دأا

0 

 ع
 1 11) نوع رشم لطالبي

 7 1ك 5 ا :

 د ًانسلعَف الو رثعت و :_

 0 ا



 تك

 |وياَسِجَرخَأَفا اقر ةك لمال اقنو ىوم هفصوام امَمَس
 اةماتخم ىأ اجاّوزأ هيض قس ال كتان نضرادانصأ كلو

 اجو نيدركت ينش عج تشم اههر جو موعطلاو ناو الإ
 مهلا ((كماَعْنْاَوَعراَو) دم ا قتسقفا
 ابر ومامنالا تعَر لاي ْعَملاَورمبلاَو لبال اموعنا

 انجّرخأةريمدنم لا :لمكباَو ةيعمل) ” كذدو ةحلبالا مالا
 انمروكزملا كِل قَد يَا ماعنالاعو لكالا كك نيم أ
 ةورعك ةّيسب عمجلوقعلا باصعال بلا لوثالااريمل (تانامرإ
 | غياَبَملا باكترا نَع هبحاَّض يب نال لقعلا بى فرعا

 (ةتيش ا عوور'مم مدا مس قل قلخب (يمضلَح) ضر الا ىأ لهنْم)
 ةناعر تعا قنع ير !ميرر تول راحل

 ّ 0 .'ةتبادنع ماسرخأ 0
 ءاتنو ا يسدكنر ع 1 نبا :

 ا نارا 1-0 1
 كىأ هّيْضَو هلوأرش .(ئّرْم قى طملوهىدلا | و اما

 ىوم (لاق) نيس تفاهات

 تعْميَو هيف نويْرَحُي ورحيل ديعموبي قيرئاموي اكديم
 ايمرظنللهنفز (يتطارصم لما منح (نماَتلامسحي ن ثار

 نمديكىوذ ىأ (طنبك حشا ربدأ (قْوَعْرَو كلوَتَف) عب
 ايدو انشا هذ يسوم هيت َناَد) دعوملاو,ب (ّحَأ غر رتل
 اطول مولا ىل الكوخ داوم

 ظ _ كصئليف) هعَم دحل دلارش اب يكن لتاوزتفت
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 ع طضاو وماي ثلرعنم ةنس ن وعبر أر وهَو هل اسرلاب ىلع
 يانا ىلا شلح( ةلاسرلاب ىبفنل) كترتخا

 هرأ)عرعوو حبست (ىركذ ىرارتضت 0ْيَيَس الور مسملا (تاَيآب

 ين الزم ل الزحما) !ةنبوجرلا هئاعداب (يعطث ا َنْوَحْرْه ىلإ
 حيف جنكْوا ظعتب قكَذَتي دْلَس ةزَيل) كلذ نععوحرى

 20 ت1 يعادل .

 كال رو اجا وشب ان عدو (كد)

 0: ا ماثلاملا(َنِشاَرْس!ىَب
 ,دم) ليجتلا لمح ءانبلاورفحم اكمقاشلا كلاخشسأ ىف ٍ
  ةةخاوردل ايرلاب انه دبع لع كلير نمز دن جايا اننح
 َىواذَق نا) باذحل نحل نمل ةئالشلاعأ ىدلملا متن لع
 ضرعأ نلَوَسو) بانئثحام 35 نى َباْزَعْلاَتااَمَيِلا
 بل [و و هاي أف هنع

 يزلزل: ةيبزلا, هيلع ولا, ال لضالا نال ىلع
  نعبزّيَعم هيلعوهىذلا مفلح قلن م قس لك لكىصعَأ
 ظ .ككصَو بر شم هرعطم ىلا هنم نا وكيح لا ( ره حا هريع
 ممالا (ِنوُدْدْلا)لاَح (كلاباَ) نوعرف (ل 1 1 رس
 ناثوالاص# دامع ىف حناَصَو طولودوهَو جود مومك( ل قال )
 فجر دنع اظون م مهل اح مع ىأ (اهنإإي) ىدوم لاق

 ضيا م ايلا وي اَهِلَع ميزا ظوفحملا حونلاوه مِياَنك
 0 | لعحى نل اروهايش نر (ىس (ىتشي الرو) م نَع (َْم) بيعي

 انهن كلوز ايارف تي هم َضْوَْا) قلخم المج ف يك
 2 لاقاطم ل مآ ءَلرن اول اقرط (ًالبط او مك



 ا هدم ارا تح دع
 هلال خبات دع (لْوَف)اومهْمي (وهقْمَت)ريِغصَوهَر
 لوعفم (َنوُراع نم نم)اهبلعانيحم ماري زرت ىلْل مجاور
 | ةكرشاو) ىرهظ (ىر زوي شا) ناي نطتع (يحأ) ناذ

 راضلاورمالا جغيصب اقغيصب نالعنلاوةلاسرلاىأ (ىرْما ىف

 ( دروبك اجبسم كَم بالطلاب او ِجَوهومو ريما |

 لآى)ةلايرلاب تمهد فاما برك كن اانا 4
 ةركلْيلع اسم َنَوَلَو) كيلعانم (ىنوماي تلوم تيتو آنَو

 : دوام أاحلاوأ امان مكي لانْيَحَو )ليل عتلا ناَكَرْخَا

 | دلرمأو (ىجون ام)دلود نم ةلجىف نوعرف كلتّمي نأتّاحو
 ا ََو

 ارمالاق هئطاش ىأ لاَ ملا هيلي ل) ل ملاح (ميلاف)
 ْتْيَمْلاَو) ن وعرف وهو (ئي] وذ دعو ىلا“ دود ةدخ اياب وعم

 | كيبحلأف سانلا نمّبحَتل (ّيم ةكحم َكْبَع) ك زخأ نأ دعب

 ظ حي أءر ىلع رن (ىبيع يكرم مضت و) كار نملكو نورد
 فوّرعتمل متيررم (َكّذْخْلا ىَنَم) ليلعتلل (ْدإ) كل -
 |ممةدحات ىدن لّبقتال تننأرتعضإ ماةرضحْدَعَو كربخ
 بتال ل (ل نَمْلَع لذ (ْنَهْلَوَعَتَف)

 تكلل الب اميَعَرَمَت زك كتبا للاكل اًنْعَجَرَف )اهرب لبقف
 ا م

 انوُمْفّدل انَسَقَو معْلاَنِس كاني بف نوَعرو ةهيجنم هلل
 تُدِلَس) هنم كلان ضلخ كل نري عاّميالاب كااترمتخلا



 نانارع ([مضحل داما هيج ةعالا َتاراهمف (ىَرْكَدِل ةالّصلا
 0 71ج مضل )م اعالكب اهب قمهلرهلظمَو
 ناميالاىأ (انع) كنفرصي كن ٌدْضَي الق) شو ار يخ نم مب
 ىأ(ى .ىٌةرَعَه)اهراكنا ىف (ةاَوَه هَعيباَوابَِنِمؤُيال مران
 مايغتسالا ىموماي كزيمب) ةنئاككَنامو)امَعَتددصنا
 معأ (ا كوت [ىاصعه لاو )ميو ةزهجملا هيلع بتريلريريقتلا
 رجل اق رو طبذل (نْيْظاَور ىشملاو بوذولادزع (َهْيْلَع)
 ةيرأم عمج (براماو ور هلكأتف : (ىتمعلَع) طعسيل لبهي)

 ماوهاررطَو اقل دازلال ج (عرخُأا) جاوحعأ» 0
 اًكيرَس اَبطَب ىلع شم 1 1

 يزل ةيل ابي برتعملا ناجباي يتم يعض اعتماد
 بوصنم (ا:مرريساو دِهْدس) ام قعر اهذْح لاَ
 اف ىف هدي لدأف (ىلوأالا) اهسل اح ىلاىأ ضفاما عزنب

 نيباهيكتم عضوم لاخدالا عحجوم ا

 تيلّكنا 1 عرج لثل يوم ديّسلا اذ ىرأواهتبحشس
 تلإ) تكلاىنعم ىنملا (ٌكلْذي مضار نوعرف ىدل ةّيح
 اهجرحأو طبال ىلادضعلا تحترسيالا كبنج أ (ٌكجاَنَج
 (وَس ع ْنم ءاَصْيي )هم دال وع هيلع تاكا ف الخ( َميع)
 امد (ى رخل هيا, ضبل ضد سمسا عاتشك< ىنجت ص دري عأ
 1 زااهم مَكِبرْيِلا رع يمض نم نال اح ءابصس ىق

 َكتلاير لتر ظعلاىأ (ىزئككلا) يالا (اَنناَيآنِم)اهراهطظال
 ارت كتاكم انجل ١ اهيمض ىلوالا اهل احلا اهدوعدارأا ذا

 طنا ١ هعّم نمو (َنْوَحْرِف ىلازالوسر (تَه زار اهيجرحأَو أ
 اعد ذص ىل رش ار َناَورةَيالا اع اىداىلا هزمكىف دما واب

 هةوسو



 قرت اام) كل ذب هداَرمب ملعأ ها (هلج تي ل مجَرل نيرا اريسنم) “

 |هلوزن دحب تلعن امب بعتتل عقلا ذيعاب (تآر

 الا ) كنن نعضف خاليا النحت كام ايم لولظ ا
 دب قربت هاف اخي ( 2سم ني )هب (6 ٌةَرِكَذَت)ءانل ن أنك

 تاَولَّتلاَو صضْرَألَقْلَخَِْم) هل بصانلا لعب ظفللا نم

 قوه 2 (شرعْل لع لا رَع نمحَرل وهربكو ىربككا 0 ملل
 اوس نإَم'ءَل )مب قيلي ءاوتسا (ىوتْسا) كاللاريرس ةخللا
 (ىزغلا تت اَمَو) تاقولخلانم . ((0تباموضْنلاَاَمَو
 ْثاَو) هتحمابمال علا نوضرالاو ارملاو ىدنلاب ال ا 0

 | الغي ان اقرب هج نع نعمل إذ ءاع دو أركد ف (ِلْوَّسْلب هجم
 ثري ةرطخا موس طنلا»ب تش دحام ىأ هنض (َّقخَلَو رضا

- 

 سل ةأمشل اهْلَوْظل] هلال دن منار رهجلاب كفن ده الف مب

 نس ا0تنؤمىشمماو ثيدحلا ا. دراولانوممسَتلاَو ةعششلا

 يزال (هِلْهالَذاَمَماَراَت ىَرَذ !ئسولم ثني دحلان ادق (ْلَهَو)
 (دتد نإ )صم ايلاط نّيدَم نمو هريص ف كلذقاوتجاا

 قس أر ىف ةلعش (يبَعب مَ 5
 قىدرطل ليل دياي داق ىأ (ىّده راثلا لع او ا) دوعوأ
 معولاءافودمزجتام دل لعل لاَةَولْيللا ةيلغل اًهاطخت َناكَك

 ةزهرك ( نا ىو أي ىدد) عيوع رجه هان ايل
 ءازل دركأت ان 1)ءايلاري دعب مدوليّعب ىدود ليوأتب

 ٌرهطملا سيديا دول ايتن ! كايد ْمَلْخاَف كبَر 00
 هكر ربو نيوشلاب ناي تطغعوا لدي (ىّوظ)دلَر

 دابتعاب ثِن أتلل فور صم ريغَو ناكملار يا

 اي ال ممن ا) ك موه نم (كتزتخلانآو) ةيرالعلا عمم هيلا
 ميو دمعي! ها نأ د !)ىم كيلا (َحو



 م ايبلا يه َدَْناتا) بانحلا لطم (ْمِدنَءَْعَت ال

 تب كو ١ م«اذع تفَو ل مله منعا ساننالاو لالا

 بك وعماد عج (ةفو ضلال ”اعاب َنيِعَتْلا
 حك ا عي درو مقحم مرزمكب (َنيِمْرم ا َقوُسََو)

 دي 3من اَمَعاَعَّسل) سانل اى (َنوكييأل) ناشط شام
 ةَوُفالولوحإلَو هيدااللا هلآ النأ ةد اش ىأ ( ده ع نمجَرلا دنع

 ةكثاللا نأ عز نمو ىداصنلاو دوما يأ ول /اولاَقَور هللابالا

 مَ اايننمدِحْدَمَل) لات لاق دلو ْنَمَتلاَدَيَع ا) هات اَنَب

 وابن مي ثياَومتلا) ءايلاوداتلاب (9ا65) امظعاركتم ىأ

 رالاىشمت 3 ومنو ةَنِم) قاعسن ال اب ءالشلا دي ٍدْسَصَو ءانَلاب ةءارق ىف و

 .نمتللاْوَعَوْنآ) لحب نم ةقبطنت ىأ َدَهلاَبجِاَرَو

 قيام ىأ َدْلَو دج نان خرا سب اَمَو)ىلاَعَن لاق /َدْلَو

 نمحرلات (ال!ضْرَالاَوِتاَوِبَسلاَفْنَم كرام ى أ (ْثإ) كلذ ب
  ذَمْل) يعور يزع مهم مالا موياًعضاخاليلذ( ادع
 دباوالق هعينج علم هيل عال (اَدَع مهد َدَعَو ْمماَصْحَل

 ميديصنالو لامالب اوف ةماعلا اموت هب اءاهكو) م
 و نحيل مهل ْلعْجحَس ِتاَكاَصلا الَِعَواْوْنَم (نيذلا نا )
 ةارستاماو) ىلاعن هلل مّجححو نوب ايتو نور د اوت مز ايف

 َتسزن الا (ني نيقّمْمام سبيل فعلا (َكناسِلي)نارملا ىأ
 دج ىأدلا عمج ل امْؤَهي) فوم نيت و) نامل

 نصوم انكم اراوبننكى أ مو )ةكمر ادكم هو لطايلاب
 1 0 يضل هدايا ورك

 2 حج ير ب حسم



 < اب

 |[ .ى ل ا اا 4

 (ُرْْمْلَو)باّوج طرتس (ةلالضلاَن اك ْنَم لف) ءالوه كلل

 | هجردتشياين لاف (اَذَم منجا َهَل) دع ىأرمحلاىنعمب

 00 6باَدَعْلااَم انو دعوي امان اَداَقَعَل

 | نونمؤملا مأ صأاناوعأ (1َْننْب ْتَعَ ْفَعْضأ وان اَكَمرْسشَوه م
 قاري كلا مهلك ينمؤملا دج نيطايشلا دنجفا

 القار اع كش اعدل
 ليَخلا حاصل قت تاعاطلاوف (ٌتاَحاَصلاَت 1

 افالم سو هيلا درسأم

 تا ا هلت نطل 5
 لثساو نب ىصاقلا ماني رف ىلا ارق !)اماعمربخ
 او توملا دعب ثعبت هللث اعلأت در ال !نب باّبحم زب بابن لاقَور

 اكيضتأن دْلَوَوالاَم)ثحملا اريدعتب اع نيكو درال)لامب هل

 ىغسإو هلا امني نأو هلع ىأ بيتل أراك

 ! دنع دم امآ) تدذخ ل صولا ٍةَرَس نع ماهنمتسسالاة 3
 مكسر كلذ نؤيالىأ قلك لك هل اد ام َنوِي نأب (اًدْهَعنِمَحَرل
 |اشاني هديزن مّدَم ِباَرَحْلاَنِم هَل ةئكو لؤميام) بكر عأن
 ةالاكلالا ني ملون اثحو) مك باعوا ذع
 اورْجتاَو) دل والو هل او هل لامال 5 ْئف):َمايَسلام وي نيب ايَو)
 منهو ذب دبي (ًََأ) ناثوالا (هلدأ ا مدن هه

 ١ د ابحي 2مل تو )اذ نم : امال

 او ديت رن بقر |

 نما م0 دع اةاناوعأ ادِض ْمْيْلَع

 اىناوهجتم (واؤت نير كلل ع) مه اطلس
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 | فوسل تمام) ىرخال انين و مهوب اهني ىلأ لا لاشرارا
 وسلا نعمت ماهفتشالاهليع لوي اكرْبعلإنم (ايتحَرحأ
 ةرومًاللااَزكَو ديكاتلل ةدئاَزاَمَو توللادعَب ىئحأ ال ىأ

 تلدب أ ركذتي هلضأ (ناَسْساْلاْركَديالَو اجت هلوقب هيلع
 لاذلا نوكسَو اهكرن ارق ف ولاذلاف تمداوالاذ هال

 0 اسم ل و ليف نم م 0

 : هبل نيركمملا ىأ (رانخضلل َكبَروه) ةراعالا ىلع اكسب
 ٌريْشَم) هس وهب اع يو ملكا مج ىأ( 57 5
 عمجبكرل ىلع ًييج)اهجراخ نم (عجْلْوَح 2ةضعل
 مدم) ن نذل تو أو ثجي جزم يوثجوأ او 0

 دشمالا ميج ىحأ امم ىلؤا هَنيدْلاَب "لغآ نعل ةيشن) ةءارج
 وصيلصاو مدين اًمارتحاو ةلوخم (اًيإص) مهنم ريع ْ
 8 :كتم)ام ىأ (نارو) اهحيفر مالا 2

 يح اّيضفم اهح كبَر لعن ١ مج لخا د ىأ (اًهرَراَو
 قت يرانا هدشم جيخ فل هكريال ب ىّصفو

 ' ايو رمكلاو كرشلاب (نيلالفلا نيل ظلاذرَو) اهنمزمكلاَو كرشلا
 نيرفاككاو نينمؤملاىأ (مْمَلَعْوْتْماَدإَو (ْمْمْلَعْلمساَرِإَو) بكرلالت ايدج
 ا ري زا لاو) لاس تاما (تانتت) نأرقلا نم ناي

 1 20م عن او نخي (نْنَمُئَرَمْلا عَأاونم اَنْ اوم
 (اييَن نسخأَو 5١ ماقأ نممضلابةرماق نم تضل انكم و الزم

 :ء نم لوتغَل ةرف نود دي فوتلا م وهو ىدانلا عمي
 مالقاكاخار انكم لات لاق كس ابخ نوكيا وكف
 ال امنت انسخ مضر ةيضاملا مسالا نم هةماىأ (ٍِنْرَف نص

 ا مهرمكا ر 1 يرؤرلنمارظنم يؤ َو)اعاتم و
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 ْمِهْنَلَع لاَ ا) كئلو اربخو مّملمج نم ىأ لَمْيَبَمْجاَو
 افنوكتعأ كاتو سلس مح اكوا هيئات
 ليف سكر تضلاَو ءابواَول !تبلذ ىوكك ىك لص رمهيلشم
 راصنلاو دوهيل اكاهكرتب (ةالّصلا ب

 راووه (ابغ َنْوَمْلَي َْوَسَف) ىص اًحملانم الاوت م
 اهيصرَعَو نماو بات نم نكل (آلل) م نكل (ال !)هبض نونعَتَس ىأ ل
 | نم يك نوُصَمْني (َنْوْلاَْلاَلَو َنولاطلاَلَو َهَنحلاَنْواَخ ديس كابلوأ
 ظ | نمل اَدَعَو حلا )نما نم لد ةّماقا (نذع تانجر مءاوث
 عا لغو ناك ت1)اهنع نيش اغىأ لاح بيم هوانغ

 انه .دوعوموأ ىوتأمو هلص أَو اين ىنحمب يتم ه دوعوم
 ل ) مالكلا نم مَوَّْلاَمْجَن وعَمْتَيالا ل هأ هينأي ةنحبا
 ضب نع ممضحب نم وأ مهلع هك الملا نم (ًمالننوعمسب
 ندا ركب اهب رهف ر فل و)

 نجلا كلي )ادبارودوءوضلب لئلال ورام ةنحياو سيلو
 ةعاطب (اّيَمَت َنآك ْنَم اَنِدامِع نم) لزنن و طعن (ٌظِرْوَد ىلا

 ليج هيلا وص امو امايأ جَولاَرحْلت | لَرعَو
 يريم ادبال لَزَتَسس امَو)انروزتامم زكا انروزت نأك ونماع
 نم (َنَسلَخاَمَو) رحال روم نم انمامأ ىأ اي تومان
 للا تدَولا اذه نم نوكي ام ىأ كِل دَنيِب امَو) اين دلاروم

 امسح 3020600 هيجل: لملء

 كلام (ٌترروه كنعيجئلاريخأتب كرات ىأ ايساّتىنعمب

 |(ةيَداَبِحِلربطُصاَو عتبعاو امنبامو صْرالاَوَتاَوَْسْلا)
 نك ال النت لَم لع ريص ا ىأ
 ديلولا وأ تلخ نب حبا ثعبللركنلا (ْناَسْإلا

 0 1 اقيقحب دكا )بالا هيف لزانلا

1 

5 
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 دوُعُعَدَو قاَصس ١ رام أينينب لامية دولاصرإلا
 (نيَمحَر ْنِم) ةل الثلل (ْمدهناَنْبَع :َوَو اين الَدِجر اممم (آلكو

 ؛انتلاَوهَو اًعيفَر قوص نا! كَعجوردَولاَو لاملا

 تاكد وم بانك ركذاو) نايدالالهأ عيمَّجو نسما
 للا هّصلخو ن|ّيع ف ضلخأ نم اَهحْفَو ماللارسكب ضيم
 هدلانأ فئتوم اي لومب (ةاَنْيد انابيب اَلوْسَ َناكَو) سمّدلا
 ليم ىلثىذلاىأ( نينآلا)لّبحمسا (رولقلا ٍبياجنم)

000 
 (ٌنوُراَه ْءاَح)انتممذ (اَنَيَمْنَي نم ُهَلاَنْبَهَوَو)مَم الك عَن هللا

 ةَباَحل ةّبحلاب 0
 بادكأإو ٌركذ ادكدتن ن1 نطو عمان ل ترن قاذلا ونيل

 ارظساومي وآل !ًايش دعي مل (دعر !قداصَن ارنا لقال

 2ناكو)تاكم ىف هيلا حجت يحلو خوأ م ايأ من الث هلعو نع
 يو ِءالَصلا بهموم ىأ (ة] فاز أي ناك اّيبَت) مصرجملا
 نس ءايناواولا تبلقروضرم هلصأ يمر دنع َناَكَو

 حد ىبادبوه سيرد ابا ١

 ,ايسلا جوه (اعلع انام هاند ةَرَواَيِب عي دصَتاَعَْن ١

 تاألئب اهلخدأ ةنمتا 3 ةنجبافوأ ةعباّشلاوأ ةَسداتلاوأ هَ ةعبارلا ظ

 َنئْدْلا)ديِرم (َكتلو (كذلو ا)اهنم حرج «نجو لو َىِحْلَو تولاَقي ذا
 نسف عر ل اب نايا ل ممن
 هلو نونة يلا هاج لا هدأ زنا
 يِؤسلاو ( جود الم نشا) راع 67 ّيدنبا

 ليِعاساىأ (مِماَري اهي ذ ْنمَو) ماس هنبانبا مهاربا
 بوَمَتلَوهَو 1 مم سولو
 07 بده نم و ىتيعو نيو اتركرو نوزهَو ىدومىأ



 ١
 ع

 هوخ (ئهرذَن وز ايعايس ايندلاقاداكن أدب ةَرخالا ف
 هيرب ةمايتلادوّتوه يرشح ماوج) كمر ادكن يعاب
 ع (ةَلْضعْنايندلا ف ( هور باذعلا هيد مل عمال يَ دارين دلاؤ ناسحالادلرت ىلع :ىبيملا
 ثق ءالقعلانم هلع نمو طزرألا ظيرت)ديكأت رن 00+
 ) ءاّرعلل هيف (َنوُعَحْيي اند !و) حهكالهاب

 :اَملا(ِتّسآاَي)رز1 يبل اَْذا) ءربخزم لّدِبَو 0
 مانصال ادي ناكر امكن مهعال و ةَفاضال | اين ع ضّوع
 يش)كينبكي ال (كلنعْوعال وص الَو حمال ام دبع ل)

 ديت الت بأ اي)اهههتلسم اَيوس) اهبرط (اطاَرِصَدل د
 نامل اَنار مانضال ا ةةائميف ءابا كنعاطب (َتاَصيتْلا
 تر 1ناخأ نيا تب (اي) نايصعلاريثك (اهيِصَعن محلل ناك
 الونيس َنوكَتت) بت مل نا نحزن ٌباَذَع كَم
 مهربي يي نعش أُبْعاَر أل اًهرانلا ناي رسّوارصان
 ةراحج اب (َكّنمجْادْلااط ضرعنلانع متت ْملْنَل) هيج
 الب وطاًرهر يلم نيْشاَور نر ذحاو منت امالكل اب وأ

 || مِفعمساَس)هوركمب كبيص الأ ىنم (َكْيَلَعمالَسَلاَع)
 ىواعد بيجعذ اًرابى أ ىنحنم ليبحث اكائاَقَر كَل

 نالبهاَهَو ىبالرماعاَو ءارعشلا ور وكلا كعوي و دقو
 (نوعدَناَمَو '؟اّيغأَو) * ءاري هركذاكههؤ دعمنا هل ندي
 دون الْن اَئَسعِْير) دبعأ (وفعز ارو هللا ن وو نِم)ٌّنو ديعد
 ! ماتصالا ٌةَداَسِن َجِيَمْس اك يقتم) م َداَمعب (ينَر اعادت
 لابعد نأ (هّللا نور نع نو ءداَمَو *اييل زمام

 يي



 كد م ظ
 ا

 درمأ قارا ةحاشلا فام تنزه اهنا سانللا
 ل

 د ماد رو

 ثىدامؤنو توما ْوَدَو ث دل ْدمْوَي َّنلَع) هدا نم
 "ينم نب ىسيعَنإ ذ) وج لات ىحيدّسلا فرم دعت 2-2
 ا نبالوف ىأر دعم نبمربخ مهرلاب (َحا لو
 ولازم نور هرم هيذ ىذا 1 دريل ملا 5-6

 ا 0
 1 د د

 ا مهب وذل غاف كرو ير هلا َثَأَو) ثا نق
 مانا« قرم ملا د تلقام ل يلب لقريب عتب
 0 . (ققتدم) فدرط (اطامصزدوكذلا اه 0 ما
 ىتبعو ىراصنلاىأ نب نم باَرْخ لاء ةنح أ ىلا

 ٠ باذع لشن (ُلْيَوَف)ةن الث ثلانوأ هّحم هلأو أ هس'نياوهأ ا.ساناوهأ

 أ مظعيْؤُي دهشم نم) عرج ركذامب (ومكَنْئْدَل)
 مو (لصِبْأو م, عمار هلاوهأو ا ع
 السا م 0 موي مرّصب أ اًءو مهمرسا امى نعم بحت اًدخيص

 و الرمضلاماقمرعاظلا ةَماَوانِم (َنْؤملااغلاَنككر رخال ىف

 0 الض يب)اّين دلاىف ىأ
 ماصباو م هعمس ىف ب طاع اي حمم ُبجعاعأ هراّصما نعاومج و



 <عا

 ىرمأب غني ناب ىأ (نَه لَوْ نير َلا) بأ ريغ نع
 نطع ةلعلا عم قركذ ام نوكلو ب ىلا" نايف لئسمج
 2 نم نم (َّنِهَبحَر )انتر دق ىلع ساسلل د( ةلَسْججتِلَو) هيلع

 جل ىبمب (اًيِضَعَم اًرمأ) هت (َناَكَو)

 ندب ان نشا اروصم اهنطجيف لمحاب تتح اهبعرد
 أ اتي اج عاج ةراهلمأ نما ديعب ايس: عبو تضت

[تدلَوف هيلع دخعتل (قلَتلا عج ىلا ةدالولا عبجت ( ْضأَح .
 

 ىّنْيل) هيبسلل (اي تلاع .لا5) ةعاس ف ةدالولاوريوصملاو لمار

 دال اكو سم أ يشم ماسي م اثني كور مالا اذ َلْيَض تم

 0 اهنملفسأ ناكو لير يجعأ (اهعْيَع نماَعاَداَنَف)ركذي ال و

 عطتنان ءاءرمخ قرص كعب و َنَعَحَلي ند الثآ)

 واو ةدناز ابل ةسياي .. ثم اك( لدتا علب ِكِئَل ا ىَز ٌرَهَو)

 ةءاقؤو نيت تلا تنعداو انيس ةّيناثلاَتيلق نئئاتب هلصأ

 بطرلانم (ىيكق) هتضص يجز ر يي بطر يل ) كرت
 تم لومم ريم دلولاب 0َنيعىَرِفَو) ىرسلا نم (ىن َرشاَو)

 ات ار يع ىاوعم الذ نكتشىتأ مب كنيَعْرَمَتل ى لعاملا
 اهم تف لح ( ضيرَ) .ةدئازلا امىف ةّيطرشلا نانوؤد ماغرا هيف

 ريمضلا ايت روسكو ءارلنلعامكرحتيلاو هنيَعرو لعضلا مال
 ٍبومه) كك دل 0 22

 راو ناش مالكا زعاككس 2

 ا ا اد يد

 (ثو5 تح اي) برم



 0 ظ

 ْ م تارا شر اخ كو خس اوداكو لويشملاىأ ظ
 لئاوأ َّنَشَعَو ٌةَركيراولص لوس ْن أ ْغمْل )داس ا(ىؤأف)
 ىجب اهل ' الك نم هعنمب لى كابل رتل يالا

 (تبمانككلا نخ ىخت اي) هل ىلاعت ل لاق نيتنسج من دالودكبَو

 اًيبص)ةوبنلا مكمن هاَنَْنَو ءاَنْتَم او)ذجب (ٍةّوُي) دارو ىأ
 ندعم مَن ْنَل نم ذل ْنس) سانلا ةمحر لل ةيحت نامَحو) نمبس ثالن فا

 نطل هترلذنأ ور بهن َناَكَو) مولع ةقدص ناك قر

 ا م ورامملا انسحمىأ عْيَدِلاَوب اًوِباَّرَن سسو) بع لَو
 ْ . ٌنِلومْوَي هْيَلَع ِهْيَلعاانم (ُمالَسْو)مْ ”لايعات اسمع اركتم
 ظ ةفونحن'مايالا له ىف ىأ ماي "كو تحب مْوْنَو توممْؤْنَو

 بارك ان 2120م نموهم اهلبق ري مل اماني امامي ىري ىلا
 اهلْم اثم ْتََبَتْنا)نيح قارا هرّبخىأ ( مي نارخلا
 ظ را لا نم قرثلاوخم ناكم ف تازتعا ىأ0ّمِق رتاناكم |

  ىلنتل ءرتتتتارتستلسرأ (اباج منو أ نص ثسَدَيع اق
 تيتان أةراهضيَحْرَِم لتغتوأ اهيايثوا اهسأَر
 مات /اينوَس رسما جات اهسبل دعب (ايك لمَمف) لب سمج
 قعىةمنتف لّمِمَت نكن !ٌكنِم نمحّرل ايذولع ل ايذوط أثاث

 ا ران إل اَق) ىَدَوَعَت
 ورب ( سف نبني نس بع ا لا

 اتانم مالغ قلنزم تدك الا« لاق) ةينساز ليبدو

 ريم



١4 

 زرار اغا (صعيش 0
 رك ذه

-” 

 (َنَهَو ْناَبَر لاو) مباجالل 0 3 43 8 يم
 (َْيَس م (ُساَرلاَلَعَتْساَو جب)هعيمج (مْطَعْلا) تعض
 [اعشرتسني اممرعشو بيدلاردتباىألماقلاو# ا
 تلي اع ذي كور كوعدأنأ ديرو 2

 اعلا اعلا
 يه وعتضر نأ نيل لع وم دحب ىأ (ىدارو ني معلا ىيكينلا ىف قولك ن يزل ىأ (َنياَوْلا مخ َفاَو) قأيامف
 (ارفاعج أ رع أ تس اَكَو) نسيب ليردبت نم ليشارسا ب ىف تدهش
 ( ضيثسااسبا مايل و) كل دنعنم (كن زل نم ىل ثدهف) دان ال
 نيصولاب تربو !ايلو ةفص مهرلاب قرمالا باوجم جاب
 مسرب لص لا نبالا هبلط ةباحجباىفاكت لاق دلدتعايضرمىأ انصر تر هل عجاو) ةوبنلاَو مئلاو دب (َبوعْعَي لك نم)
 مل يخي يس )١ مال (مالغب ل5 دم انا مك اي
 2 : در َلاَق) يحب ىمسم ىأ ايس نمل لدم

 اريككاني تيل زور ارفاع نآس اتناول ل
 الو ةنس نير شعو :نام نشسلا هيا ىأ سبي يعن (ايَيِع
 : بحت هاّنلا ترسكو تع قعلصأو ةنس نيو اع م بارع
 يدلل ةساثلاو ةرم 1 ةيبسانل'ايرىلوالاواولا تبقي
 ' در لازم ملغ قاخ نم (تل دكر مالا حلا مز ءانلا ايف
 محر قىنفأو احيا َةْوَف كيلعةرأنأب ىأ (ُنَنَه 2

 لاش ارا ممظعلاة ردا هزه سان اينمال كتل (اينش نلت 0و لص نم كلوز فولعلل كان
 مةمسسب ميس م-سلسل



 5 0 3 اري
 كاضحلاب“ ا

 2 0 + يخوت لخالد 0
 ماا ش طيش باعملاوب باَوْثلاَو باّسحناو ثعبل ابو ىأ
 | مه لمجال ىأ (اَنْزَو ٍةَماَيِقْلاَمْوَي مهل مَن هد لقفز تلظَي

 "ديلوؤيغو لاعأ طوبح نم تركد يذل ارمالا ىأ (َكِلَد) ار دق
 ىأ (اوزه شدو أيا نوما َو اودع عن مج هَواَر 5
 و ل ا) اًمياوْرِهَم

 الااهألعأر ةنجبا طسوويه (سْ دل تان لا تاَّنَج) هللا لعىف

 9 (قويال اهي نيدل اهيالزنَم الرش) نايل هيلا
 ارايم)هؤام يأ كل َناَكْوَل هاف ) اعرمن ىلا التحت (ًالَوِحاَهْمَعا
 ام ا ا ا و م

 اناا

 اذ يذق د مجلاىأ اتت نيد ماريا عرفت

 ظ ةفولمكملا نأ (ةَجلَو ملا كين ال! حو
 ةلالاة ةينئادحو كلاجوي لعل امير دْصضَم ءةَيق ايام
 ليف ارحبو وءثعبلاب متر اَنل) لمي ( وحرب 1
 ادَحل) ارب نأب اف ىأ ( هت ّرَودابِحِي لرد ال واَحْاَص دمع

 مدجيرم فل آلاوأ هي تر اا
 هي نونعلستو عضو نان ىعرت ناتين دهب نياتسرإلا ضلخ

1١ 

 ا
3 



 ا/ ١

 منو مكب َمْجأ) كس هبلاطأ امل (ٍةَوقي نوعا ف)اعزبت
 ظ رد ىلع هعطت (ديٍدَحاَرَ ود (انيصحا ره ماا

 | يحب رغل او بطما اهب لعجو اهب ىنبفابء نسي ىلا هداج
 لولو اًتهفف نير ذب (ن دعا نيب عفا |

 انلاو غانملا عضوو ءانيلاب نيلبتجباىنب اجىأ نإ ايتن
 ديد (هلَعحاَد ة!قحداونفند (اوه !َلَق) كلذ لوح
 | ساتلاوه (اوظِفِهْيَلَع غر عرفا فوض (لاق)رانل اك ىأ (اًّان)
 ف نائلالاعال والا مضتس نالسلاهيف عقال
 راصف وري ن نيب لخدن عادي بك ىلع باز ملاساخلا؛ نهم
 ,ةوزاهظد نأ) بوجأمو 0 ىأ اناس بخ
 ات ةلاوعاعتس اا هتسالعو افترال زهظولعيا

 |ذسلاىأ (ذه)نينرملاوز (لاق) هكمتو هبالصل اقرخا
 فرح نم عنراع منال ةرعد (َحَر نم ةمجر)هيلعرادفالاىأ ظ

 حتما .بيرتلا مهجور ير 0ع جاد
 ظ | مَ معو مهجور ( (ََرْذْعَو ٌناَكَو)طوسبماكوكدَم

 ا مهجوزحووي (دُدِم وي مصعب كرو لاحد لاقان
 اىاأ وصلاة تل دمك مب «طلتخي ضب وم

 | دحاو ناكم ف ننال ىأ ضايج انمي تعبلل نرغلا
 نوفاك ِدِوَمْوَي مجانيه َْضَرَعَواَمْمجةمايضل اموت
 | نعواطعىف) نيرفاكلانم لدب (ميغأ ثساكَنيِنَلااّضْرَع
 البس اود اكو مب نو دتس مدل ئعرنهف نآرملا ىأ (ىركذي

 | مهيلءولتياع يلازم ءاوعمس نأ نور دّديال ىأ 0

 اودجبْن ااوْردكْرِبدْلا بِْا) هينونمؤي الذ هلاصخبا
 ' مالو نود ن : نم)ريزعو ىتيعَو قكك الم ىأ(ىداَبِع

 فذ بسح ىاثلا لوعنلاَو او ذتيل ناث لومنعم ابار
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 َقإَدَرُي شر هلتقن قب فعن قوس كرنشاب لظإ

 اماّنلا 0 و ا

 ابالاوةنمبا ىأ دم (ىسخحلا اجد ا اصّلشلا نم نم امور

 ْ | لطيضارملا أ لاوهنييونتو ءازج ب صنم: ةدارق ىف ناّيبلل
 6 امسي انرمآ نِم هل لوعنسْو)ةبشنلا 'ةهجئاريبتلا|

 .|00) قل قشلاوع يس عجل مز هيلع رهسيام أن
 0 عافت ةسيوإ | عولاط عموم سل «/ءِلْطَم
 | سايل نم عسر رتبس) سما ىأ ان روذ نص ليل لعاب 0 ل

 ياعسل نيو واتح ١

 00 ل

 00 0 م

 د عمل
02 2 

 لك ارق قو طيح دال وك تمالىأ
 وجم حوجْأَي نإ نكن ملااَرايا اولاق)ا

 ا

 اجرح ا لمع ل ةاانبلامهجورخ دنع تتلو بيغلاب
 مئَبَوانَْيَب َسْحَج ْنأَلَع) اجاّرخ ةدارق ىف و ل :انمالعج
 ةدارسق فو كما َناَد)انيلإنولصيالف ازجاح (ذَس
 ١1 !((ريحب ) عريعو ل املأ نم (َروْيِي) ءاغداريغنم نينونمب | !

 | ةسلاركو دلو ميلاجيةباسالف ىلنولتجتا ىذلا امكجرخنز 9

 عرب



 (ًةنيغس لك نحاي) ىف اك (كِلَم) نالامهم امأ وأ اوُعَّحَاَّذا
 ام اور ذخالا عونل نيبملار د صل لت هبضم (اًمْصَع) ةحاص
 اًناَيْهظاًمهَمِهْرْي نأ نيد ننعم ها َوبَاَناكَك مالا
 ههتهرأل شاول ازفاك ع بط شم ثي بحس اكراق افك
 لشتلاب ملط ناَنْدَرف)١ كلذ ىف ناعبتي هلاعمّتحمل كلذ
 - اور ضَواحالَّص ىأ (ةاَكْر ةنماَرْيَخاَمَْمر) فيضخلاو
 امثدبأ لامر ىو ةجراهمتو» احنا نوكسب مخُد) هنم

3 2 3 -- 

 دل ا وعم (َكَتَر سةر

 . 1 )هدد تسمم ل

 ده فذ قالعأ نعم عاطتساو عطس لامي (َرْيَصِهْيَلَ
 ندا لالا تعؤلو نيدعللا نيب عمج هليفامو

 هسا (نئن زعلاىذ نعادوبلائأ (َكَتولْكْسَسَوِ) كتر داَّرآف
 دس "لورد

 ام :

 ئ ن7 0 احب ا 5 ا

 ٌهلَباَراَوَحَ) برعلاوخن اًعيرط كلس جيس 3 ا
 ودمج لشمو ب رْعَداَع َدَحَو) اء وزععضوم (ىينمثلاَب رْجَم
 نيملاعار ف نيعلاوف اهةورعَو دوسالا نيظلايهو أح تاذ

 0 ا

 أ موفر نيعلاعا زيعلاىأ (اهّدنع َدَجَوَور اين دلانم ظعأ ى هالات



 ا ”تاملتلا  دضعأ سا
 امتقرخدمب ماصار بلا ومابي ِماَعىأ كايا قبح ةقشُم اري ىرثمأن م) ضلك ( يهزم ال ور
 0 تا ماعم (مالْاَ'َِلاَوإقَحِل ٍناَيْشميةنيِجسلانَم
 نيكش!هيذ نإبر يعمم مَََتَم]اهحَر مسح نايبضلا عت

 0 000 رعلتفاوأ م 0

 وجت قلل يَمعَلسَملاَّنال ةفطاحل !ءاغل ابانهّن أَو
 ب مادا مسك 88 - ناقل

 سعبريعب سيعتريَحي) فل أ الي ايل اولي دش ةَيكز ةءارق فو فيلكتلا
 اين نوكب 0-0 ا

 ا م متسانلع ل ما
 نأ ارز دثام هعافترا (ًرادجا ف اَدَحَمْفام اهوعِيْصِي

 م ا (ضقسب

 ديك ا ا تكقكؤو 0-0 0

 وراّولاب نطعلاب هريركاهغعوس د دعتمريعىلا نيب ةَفاَصا
 ناصع علوم ام ليو .اني>كل قاف لس (َكُذَبَسَأَس
 ابي ضمْلان َنْولَْي) ةرشع(نيكاسل نساك ةنيْطَسْلاَمَ

 مالو تاكل عتب نأ ذر بنكالا يطا ةرجاؤم
 اذا



 رك جز لتكملاو توحلا برطضا اامانف

 هامل رج توحما نسمات اشر ىهليبس ذخ أ

 ٠ اوما هيِحاَص نم اظَميَبْسا الو 0 هيلكراَصف

 اةاييملا تنال داَيحاممليل و امموي ةّيعب 5 ةّيمباَءل طناف توحاب

 .ابحيرجلاو هلي هليبس زار هلوعىلا ان ضان تنل رسل ظ

 00 جسوم هلل اَو) كل اًمحيماَمْمْلَو سولو ابرَس تول ناك لاك
 هيدشرأ ااوضوأ 32 سيل ب نيطَعَت ناو كماله

 قمار لا نال كاد هلأ نيشلا نوكو ءارلامضبم ةةاض فو
 نيكو ارإ صم ٌحيطَعُم نل كد! لاذ) بو لطَم ْ ولا
 | هذه َتَمَعَقِباَسلا ثيدحلا ىف (اًرْنخ باظحي ل اَمَلَعْربْصَس

 اتناول أل ينلق تادتسم مجالا كويل

 الو اياصاما انقل دانيل تقيس
 نك ل ذال ةليشلاب دّيقو ب فرعأت (رمأ ََل) صاَءرعَو ىأ
 0 ءادمل ثالوالاَو ايينالا ءاييسالاة دانه رمزتلا ايف هشفد نم قتلا

 قاتلوا نإ َْل )نع ةفرط ممشعن أ ىلااوّمشيال نأ

022 0 ْ 

 2 را 0
 .ةقيجزءاهنم نيحولو أ اول ملتفانأبر ضفما اهفَرَحل ام
 | فرعت ٌقرْطَمل هتف ) ىتوم هل (لاقررلل تئلب الس ةيرخعلا

 تارا هدو هزاز ةيناتخلا خيب ة دف /اهلخأ
 .اةلخدت م هل نأ ىود اركماهظع أ رم ونس تلح

 : هضم يحل | ٠ ّغ ىف دعب دي نال لااربص



 ا؟

 البول ادي ءاستشم اذ1) كلادز كلذ عيا ناكل اىأ قرشملا |

 | اهيد) نيرعلا نيب اتي مع اًملَب لق )دعب نا هولي ىف

 ءريكذت ىتومَوضَو ليحرلا دنع هر عشوي ىند وح
 | ليرَس) هال مجب هلعجىأ يلا ىف ةكيبَس) 0
 هللا نأكلذَو هلذاغن آل ليوطلاَق تلاوهَو 5-000

 ا ةوكل اكقبه هذ تاي الا رجب ت توما نع
 / كليضلاب ناكلا شذ ارواج 0 ساشا تدجوؤتا ]
 ا ا 0 دعانا ىسوم لادا وب ف اث نمدادخل تقرا

 اكعد عصا نع رس لم تدم ىلر انلاذو (لطْؤي اموه

 0 ا ع

 هيناسشآامو توم تيت قو ناكذا كلذب (ةَرَح

 (نيعاو) لاس الدب (ن ) 2200 الا نمل دي 0

 هنم بجتسىأ ناث وعن مببكعْلاَو َ) توحا

 اندقف وأ كرر ىنوم غلاه هايبر مدقت تام. هايف ىيوم
 ا ةمالعد اقهيلطم (عئن فو ىذلا ذلاى امر توحح
 (اًضصَقا ابءاضعي اهراث قنع)اعجر اذتراف) هرلطب ص

 ا رجا هه اما نما قوم وو رضْصلااتأف

 لع اب لارتكاهيلعورح ىف ٌميالوو لوف ىف ةّوِس (اندع نص

 تيل ساو نان زوست انت(:

 .ارسا نى اميطخ ماق ىّبوم نأ ثب .لدئراعاكورا

 ا :اهيلهداٍبتعئانأل اعف انفع [سانلاىأ

 براي يوم لاق كننم ملعاوه نرضلا مج .يعىل ناديا هردا
 تيفال دكم ف هاجت اوح كتم لل تلاقمب ىلض يكف

 قطن قلنا سلتك مسج انوخذخأذ حوف توحا
 امهّسْو راعْضوَو ركملا اين ؟ىحن ود نب عشوي هاتف هعّض

 اًمانف



 (الدجئونرتكالرفاكلاىأ
 ََن كو ىنعللا ناكر تا نم ل وتنمزييموهَو لطابلاف ةموصخ

 كمر افكىأ (سانلا عصامو), مو) هد ئَسكا ناسنالا ل دج

 و نرتلا ىذا طاش ار نائل ومنتس (9سوؤد

 مهيئفانتنشى أل عاف (َنيِلِوآْلا هنش حمي نأ لا ممر

 ام (المك با نحل | مت اّيؤأ) مهيلعر دقملا ك الهال اىهَر

 لييع عمج نيدمصب ةءارق فور دب مون صلاوهَو انايعو

 نينمؤملا (َنيَِْبْمال !ْنيلسرملا لِسزُت اَمَو)اًعاَود أ ىأ
 ظ وزعت يلا ايي نيراكلل نيون د دنس
 (ياوضِحْنْيِل) هوو الوسراريشب هسا ث عب أ ملوقب (لطاَبْل اي
 ىأ (قياي اور اَو) نارملا (يحالحهل ادب اولطبيلا

 | نسو) ياس (اًوازظارانلاّنمءب (وُرِنَن أ امَو) نارملا

 ةاجشمدف امو انيس اقرت تايجر لافال ١
 طخ قبو ل نعجن! ىماحملا ١َنمللعام

 در يام ىاداشل ريمي يال

 0 اَو) نوحمْ تالف القث (اًرقَو وم : اكل

 لير ادب ارروكزملا لمح اب ىأ(7 دالو ديني نلف ىَدْهَل
 نجلا تكاياينملاو طولا" 0
 نل)مايقلامودوهو (ٌةيْومْمهَل لَي)امف (باَرَحْلا هَل
 دامكاهلهأ ىأ (ىَرْْلاَكلبَو)أيِيَم (قلزؤم نود ومنو د نمأو دج

 مكامن وجو)او ,ززمك ماْوْططاَل ماك امرا دوميَر

 ا اركذ | قاَدِعْؤَم)مهكدلمل ىأمبلا خب ةءارف ىو مهك الهال
 ظ اكن و نب عشوي دانا رع نباوه (ىسوم لاَدْذإر
 اريسألاز ال (غ رب ال للا هنم ذخأي رو هم دحر هعبست

 ليام سراف جو روزا قم (نترتعا تلقح

 (ٌناسنإلاَناكو)اوظعتيل لشم لك

 ص



 ال .ةلاينزط ام عيني اهم داس ل فك شامر نائف |
 هظنلوم هل لعف الر دصمْوعَو انكله يَسْلْدَو هيبنشلا اي
 تب ود نم (ًةريكالَو ةرييَصْر داحملال ياذككلاذَيأَم١ م

 ادُزَحَو و) كلذ ىف هنماويحمد ام أَواَهَدع اَداَصْخل الا

 ا رح كبر عاش ال) م«.انكق اتبشم (ارض حلول عام
 ركذاب بوصنم (نارَو) نصؤم باوننم صم الورمرحريعب

 ةييع ةبهجعضوال اعل دوحجبس (مدالاو نينا دكت الفلا امك

 ةك؟اللالنم عون مهلّيع (َنِجباَنم َناَكَسيِلْب انالاراو ْنََسْف) هل
 عفا اجر للجو مطقنموه ليهو لصتس ءانثتشالاو
 نَعَوَسْعْف) مهل ير زال ةككؤلملاوو دئب هعم تركز ةترزهلف

 هس 000 ا ا هماطت عضوا ا
 سيلبال نيعضو لا ىف ءال وا اوهَنسَدَو مدل باطلا كتير و

 لا انعأ ىأ(ًودَع 2 مهو مز وعيطت (ف (فو 000

 ةعاطال دب مّ ءمعاطاىف هْسرْذو سيلب ١ مهل دكَنيملاَعِلل سن

 ضرالاو تاون هتير ذو سيلبا ىأ (ثت ْدَهْسَأ | 5 0

 تنكاَجو) ضعب قلخ مم و از ا الو
 ظ نيك للا انوع 2سص) نيل انا

 واب ركزا وطعم يوما توميطتا
 2 اوعتشيل (منعَر نيبلا) ناث ال ا( ءاس رشا ان.
 يب العجم وبيج * اوُنيحْسم لد هؤعَدف)

 , مهيوح مد 0 ةجيفوص ادب امر نانو قل ظ

 2ق) كلهم ابقيو نمّوهو |كيمج هيف.

 0 را اون ااوسيا ىإ او
 انه )انتب (اَنفصْدَمَلَو)الدعَم (اًريْصما (اًقريضم اهنعاو مدح تق

 سدح مالم ىأ فو نمل ةغص لبس لو نم ساسلل أ ملا
5-5 



 ل
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 ١

 اواو اولا اوه ةَيالولاةَمايملا موت ىأ *ىأ (كلانه)هسفنب اهكالها

 نجيإبو ةيالولا ةّص عفرلاب يَا كاملا اهرسكبو ةرصنلا | '
 ين ن اكول هريغ ب اوت نم (راَود يخوف )ةل البا ةفص

 تصاب يرسل فاننا ايتلا رمخو)

 يلتف املا نعال سأ) ناث ل 0 وعئم
 لاب هامل متةفاوأ نصرألا تان لوزن تحسب عفا

 ةقزفتم اسباب ((ِشم) تابلاراَص ص (َمبْضأَ) نسحو ىورف

 ىعلإب بدت وتطول (ةوْرْذَي) هؤازجل

 ىفو حايزلاهْنَوَرَمهرشكرف بيف نسحأ تاينباندلا هبشم
 0 ل ادداق شا للماك جيلا ةارق

 تاَيَقاَيلاو) انف ام لت: يق لازالة كا
 : كسا هّاالا هلال َو هس دمنا ومها ن ايش م (تاَكاَصلا
 اون كِيَردع لكلا شط ارإلا ةؤمال لهل طع :

 لل احن هلادزع هوبَو ناشالا هلم أيام ىأ (ٌدلَما فخ
 ضرال ا هحّو نعارب بهذي 0

 ضو ءايلاكو نونلاب ةدارف فو اذينم ايهريصتش ظ
 ال و لبَجزم ئث اًهيلَكرتيل ةرهاظ (ًةَرِراَبَصْرالاَ راب صْرالاىَرتَو)

 كرتن (زداَحْ هلق ) نيرف اكلاَو نينمؤملا (طانرَشَحف) ١ ان ةشَحو) مزين

 لكنوفطصم ىلا نص كيرلس ادحأ اب
 (وّرع لوا :كانُملح اء انو ومس جْرَقل) مهل لاعبي و فص ةّما

 مكرر ثعبلا كرك لات اعيوالرع َةاَّرع ةافح-ىرارف ىأ

 ثعبلا م ٌدعْوَم 'مكل َلَعْمب نل) نبأ ىأ 2
 ىو نينمؤم لا نِم هني تر (بادكْلا عضو

 نيقفيش) نير اكلا (نيم ريا ىَرَمُف) نسف لال مع
 كلا

2 6 



 امو

 ْ ا يو 2 0

 مغم ةزَهلاَحَم زيوأ نونلالاةزملا ةكرح تلان ؟نكل

2 

 اهيِلَع ليسن ور ادا 7
 ةيبضعفتف ارانب قعاوصىأ 4 ام

 ١ ا ع مر دح علا 0
 اسيا هكردت ةليح حمال حيت نلد) تعاون
 كلاهف كالملاب هتنجمم ةقباشلا طئضلا هدأ (هرخب

 اق تن لق رو انا ينلك ان عنا

 اعر (اهيورطلع) !ةطان يو يهو) < هتسج «

 لغتتل هيبدلا يالي رركأا طمس ء تطقسنأب

 هيعامج نضل ءابلارت ءاتل ا (ن واح نيحأ نيرب كلرشسا -

 دلع (ارصوسم نهار )اهكاله دنع( نود نمت ويس
 هم مس يس هوس جس بس بس تسب م سس سس سس ص ب 55-3

 اكل



 اهيا رار جم طالانان) ناي ..زواكلا ىأ (َنيِلاَطلل انَدَمع ناز | 1ْ
 لةارتباا برق ذا هزحزم ولا هوشي) تل | ركمك( له مِاوضاِئاوضيَِْسَيْناَو) طال ام
 ومالا مرو مريول كنغر اقم عار املاك تةءاَسَورَوه ظ

 اتزفتنحق ةنحبا ف ىلا هلوتمل لب ل لياتيوهواهتسو ل01 0
 َتاَكِياَصلااَوَلَعَو اوس اَنيِذْلا ٌثا)رانلاؤف قامتراّع اف الارق
 ايو نيذلاناربخ ةلهجلا لع َنَسحأ صرب عيضتمال ان

 .نينتاعمويشن ىأمهرجا نحلل و رضللماقمرهاشلاةماقا
 دايلي ندر! سا (ِنْذَع تانج وليل كلو و١

 ىو ضيحسلا ليقو هدد از نم لت (َرواَسأ نم ابن ْولَحي
 يا نوبي بره ذ نم) داؤس عم ةرجأكة روسأ ْش

 0 ا
 ارا اَفَنبْنكَتس) قربتسا ماه ناطب نم>رلا مي افتا
 تينايشاب نت تبي ىعَو هل جا ىفرسرشل اهو ةكيرأ عمجأ
 تنطحَور هنأت ازا باول هعد) سورعلا روتر

 الثك) نينمؤملا عمرامكلل ليت منيل قطبا مشن درا و هت معن م“

 اهدحكل اًنلعَج) ١نديل ريش هدب امووهَول دب 1 هيالكت 2
 تع

 ليه امهافْمَحَو باع نم) نين اتش نيت

 انك نيس انك هنت انمي 530- 2 _
 لاَ لإ وراهم (اهظا)وربخ تس )اتبع ةينئتلا اكل دي أ

 ناك ) مهيب ىرجي ايم امل النيانَجَوأي 3 0 !

 | لرالامطدو امهمضموم يملا اعلا م جنب يم) نيدنحبل عم( 4

 ا ا ناثلانوكتو
 هدو اًميَوهَو) نول يِحاَصِكاَعم) نديّودن ديو
 | لح :2) ةريشع (اًوَفتْرَعأ والام كيم مك اناق<ر مدح أيد |
 ف" ديويرسلا ححلا

 00 وسم



 ىأ قّهاَدْآَسَي طال نامل ل د دا هعَكيَد

 كي مك اور ءاش نال ومد ا ىلاعت هلا ة ميسم ايتلحالا

 اهركذ نوك.و اهم قلعتل((َتيَسضأَز درا م ا
 قم 0 رو وَمْل ع اةركدكن ايننلادعبا

 لهاربخزم لَرَهْنعَجَرْعاِلََبِدَ نسل وز سلججلا ؤ
 ىلاعت الفديو ةباكه (5َسَر) نوب ىلع ةل الدل اف

 نفطع (نينس)نيوسلاب (ئامي الن .هذمي اوسلو ١ كلذ

 مساك لها دنع اع ةلتلا نوتشلاو نعود ان لذز نام
 هلوقف تركذ 2 دقن يبس عمد بعل اد زعاهلَعَي رهلادب توك
 متاعالب ةيسمسلاب زث ام الثلاو نينس مسن ىأ لست اولا راو

 اًءوصو هيف اونملّدخلنمم اولا 4 نال هير عمت
 برصب )هلععأ (ضيالاو اوشا ْنَع * نعمل ه«ركذرم دقت

 هرصمب أ احم كلدك ب (ٌعْمْسَأَو (عمسأَو) بجمت ةخيصّف ههابىأ
 نتبيذيال ىلاعترمأ دارللاو زاجل ةهيجي لع اهئ مس امو
 موانع رأل اق تاون مازال مهل اَم)ْس هحمس و هربصبد
 4 ا 00

 امس دش سس يمل اسس سس

5 

 ساس هجم

 تن قح) نآرت را انهري اكصالو هل لقا ارسم فا

 ملهل دو دمت ناكل ننعم

 2 1 ا : 2 (ٌماَوهَمِستاَو 0 تاور 0



 ل

 مرتمازا ىلعر داّولا نأ قدرطب (وَح) ثعبلاب (ّطاَدْعَو
 ١ تل يما اق ادن ملاحم ةليوطلا
 قراني انرمعال لومعم الز كش تدعي 00 و(
 | وحلاوة ا هم[ خمس )راوكلاو نوسؤللاىأ
 16 معا يو زا ركام 5
 || مهو ةيتضلارعأ ( هرم لعوب ع نينا لاَ يع غنعأ غ6
 ُ | هين لصي( ادييس), ملوح يلعن جعل نوع ولأ
 ظ | ف نوعزانتملاى ا َتولْوعِيَس هيَ َنولوَعيَس) نمكلاب اب لعكلذ ل عفو
 ا مالت 0 نمرة
 نمل( دانة ممضمب ىأ ولون حيك
 ا يذلا قاض (ييَئَلاباَْبَر) ناري قراصنل

 هه مظل أ هل لوعمللا هيصمو اعم نيلوّلأىلا مم 9

 هلا هابل رعت نوم زل أ قل
 هلالي اك لك والا: دايرب ةعبَس ةفصّمْخو الجرم نم

 5 هد متترلاب نيلوالا فصورو فوسدوملاب ةفّصلا قوص لت

 ا

 إ
 أ

 اي
1 

ْ 

 مخبأ ذيب مع نر لك) مصر جرعة كلل
 0 '2 ليلا نمان ا سايع نيالا!
 3 5! ق) كيل زنا امم اتم اظرارم ل ا خرمض) دايت
 هلأ (دحأ) دوهيلا بانكلا له نم (ئننم) ايتفلابلطتمإ
 | لتمل رادع مرش اا لاّقف ىهكأا له ارتخنع ةكملهأ|

 2 ادإ) لجلال ى كاتم
1 

 ا 1 0و ا دعم مم عمم يرتب 10 تس دمس سم



٠ 

 ل1نوذيِحن اعَو' ارمعأ داو و 1 1 د لاو

 ْص' عَنْ هَنَمحر نمر "تري اال

 مبنوتنتزن امى كى لابو املاح دارك وفم
 ديدشتلاب (ْلَواَرَت تَعْلط ا ذا ششلاىَرَتْو)ءاشعو ءاَرَغ نم
 | َ!ق) هتيحان (ِنيمِلاَس اَذ مهفْفنَع )ليم فيلا
 الذ مهعزَو اجت ةمهكرتت (لاَءَقِلاَت اذ طر صن تسرع
 ملاني لكيلا نم عستم موون ف 21712 ميد

 لئبالد شأ َتاَي(ضص)روكدلل (َّكِل ة)ايهسمو جرلادرب

 لدي ند لمْ مودم وهف هلاك ْنم) ترردق
 دموع اً اَعِنأ) ممْث رول مل سنغوا دياي

 0 0 نالا

 لكان الثل (لِاَتِلْأَت ارو نيَملاَناَذ مْمَلَعَنَو ٌَمذو)لوأ رعمج

 (ديِصَوْل اب) ميدي (هيَع 1 مم وح صرالا
 لا اومهلن وه تتناول اذاوداكو سكلاهنب

 ا مانم َتْدَوَل مْيْد ما هالو ةاطاوحلااو
 اهو نيل توكسب (ي2ا غاني) تيل اودي دْسسلاب

 انتفاكتدت 50 لع دحأ لوخرب د نم بعرلاب هدا مهحنم ١

 | نع (مكباولا 3 ١ مهام 9 هدأ (رهانْسَحَب)انركز اممم

 ام ولام ع3 وانس جا لاق) مجبل ةدمو مهل اعا
 0 ١1 لح تدب م ذل / روت ص ساو امون

 مم لولا 0 دور عد ل

 رص نبال 2ز) فز نيفقوتس ا

 نيب فهج تب 1 ع 0 1
 باح لل نس رو جدع عل يمي سال سم همس سج ذرب مكي ايل لحأ ني دملا ةعطأ ىأ ىأ ماعطىرااهثلا

 . هاوس ا سعسل جم هب همر دع قدس



 تاوئيحل نم (ِضْرَالاكامانَْعَجاَنأ) هلرلوعملا ا و
 ارتشل مولبنلاَةَنير) كا ذر دعو راجنالاَورَجتلاَ اوتاَنلاَق
 هلدّهز أىا هيف (ةلتنسحا 26 ذ ىلا نيررطاتنسانلا
 تيال اسد اي رح اناَنف (َكيِعَصاَْمَْعاَم َنْولِع اي َنأَف)
 ٍ "اذ رانلا (قكل تايضأ َنأ)تننظ أ أ تبرم

 لكس دوو مماشأو وأمس أهيف بوتكملا حولا (مج (مجرلاف)
 ةلمج (ْنِو) متصتف ىف (اودذ اكأ ممَصْفْنَعِلَسو هيِلَع هاوس
 قاين وداي عاوناكى ألا هلّبف امون اكربخ (بَججانياَي ئآ١ ظ

 * || لادةيتسْلاىَو از ادركرا كلذكرمالاسيل اهبميأوأ 8
 0 مايا ىتنيفئ اخ لماكل اب انلاوهو ىف عمج يضم .
 ةرجر) كايف نم ابق نم (َك دل ضاَنَس؟انيَراَول اًءؤ)ر ري

 ماد (لَعانبِرَصَف) باده ([نُص ا
 فاَشعَيَم ةذو دعم دعمت كلو هانا ىأ)
 تيّمدرفلا (ِنْيِبْرجماٌََ ةدداشم لعمل مانظتبأ
 ظ اَسي) طبض ينحت لمد (ىصخل) مئبل ةدمو نيعلتخحلا

 رن نع ركل اع 5م دبا قلق 2 اوغَن

1 

 وما د !) قحبلوف ىلع بوق (مالي ١ 1 ١ اما ا
 ك0 كافرا يدي نيب

 تمل 1 قرا 00 2 دنا
 ل1 (ميل نودي اله لل هلا رنود نم اد نماو ذن د

 اال أ (ةيلظآْنيف) ةّرهاظ هد (نتَب يشي نال شمر م داع
 ىلاعت هيلا كيرشلا ةّميلْحب (اكنكهشسا لكى تف انما ملأ ظ
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 | تايارشعو ةئام ةيالا كسقنربصاوالا ةيكم فهكلا ةروس

 |١ # 1 مجووأ

 ١ (ل) تبانليميا فصولاوه للايجار
 اًههوأ بءانّدلاو اوأ مب نامبالل كل ذب مالعالا داّرملالهوىلاعت

 تامل د ِهِدْيَعْلَعَل لعلرْتأاىدّلا) كلانا اه ديفا تالادخل

 ةلوا ضمان افالتخلا (كوِع) هيف ىأ (دَلْكلَعْجي ٌلَو)نآرملا
 (َنِذْنْشِل) ةدكوم ةيناث لاح اهَمَتْسم (اييَف) بازكلا نم لاح
 نم خذني ٌكيِدّتم) اباذع (َسأي) نع :داكلا باتكلاب فز 2

 | مهل نأ ت ِتاَياَصلاَنواعَتنيدلا مؤلم ) هللالمك
 نواكلاةامجزم (ًءَدْنيَو) ةنجلوه ةنجلوه مُدَبأُِيِو ريتك ام امسح رح

 ال عنص) لؤّصلا اذرب ريمه اماّدَكَو ماد اولاق َنبِنَلا)
 رع هكا تع عقب (فمَرْمَك) هل نين اًملامهلبف نم عشان

  صوصخملاو 0 7 (نههاومآ نم
 | (تولؤَصْيااَم (نا) هر ذملا ممل اعم ى 4 فوذحم مذلاب

 .تاتغن) كام“ علب َكاعَلَاَب دكر الوسم (1) كلذ يف
 تيا مذ ْنا) كنع ملون دمي ىأ ه دعب (عرات الع

 اياك صرحت كنم انزجو اظينع لّمَسآ) نارملا (ْثيدَحما |





 0 اما هلا حرف ]

 00# تلد نوتو © ذو هيلع ئعلطأف

 ىيعضوىزحي عم تي ٌدبأ امل + تن ادوزا ىر هبات دمج

 فرجنولَو لوبعل اب ىل نمر < .هتتشغر رافامم ا لنك

 رجا لعل * كلذل ضّرعد أ نأ ىدطظخ ىف ظ م نكت وادم
 كامن عفني نأ هدى هسعَو كلاسللا , نه ىف وخلا نع 3

 داسعا نم ناك ءاتصانا دواي انيغأ قانا طابت بم
 ئ مو ءاسحاهل ماو ةلكتلا ذهن ترض دذتالؤلملا

 لهو ناكنمو « امهفامهمن او 2 ىلا هجوي مو دانعلا جرجا
 ا يتمملا# وهدا طرز عا نتألاو رهو

 حبلا لا

 ديملاو نيجي دَضماَو نيَيبِنلام مهل هسا مد يذلا عمم.
 موي نبا اعيفر كئلوانسحت نيحناّضلاَو
 ءانتبألا(ناكو) بامعامو نيعبَسة نس لاوشر شاع دحالا
 غو ةدوكدلا ةنّسلانم ناّصَمْر ل تشم ءاعبرالاموياةيها

 ٍبَسو ىدحل ةنسرفصس داس 0 ص |
 هوانا لالا زج ع « ملع أ هسأو هئ امبامو

 0 ١ ةروس
0 0 



 ىنهلال

 نحاديبْلا ثعابلا ديجلادو دولا ميكحلا مسالا بيدا
 ىلا د رجلا ْىدبلاىصحن ديجي اىلول انيمى وتلا ليكؤولا
 دسار دال دهّصْلا دجال أدحباملا دجا ولا موَيْملاَنحا تيدا
 ردا ىلأءَسملا ىلاث نط املا رهاظلارختألا لوال ارزؤملا مدعملا
 ماركألاو للم اوز كلما كلا فرلاّوفعلا صمنملا باوتلا

 ىياملاروسلا مهانلاراّصلا عيال ىننلا ىتنعلا يل 1
 لاوىذم 9 ورروبصلاديئرلا را َولأَّقايلا ميِدَبلا

 نوكرشلا كءمنيد اعف كتءارغب (َكِبالَصِمْر هم الدم
 (اببززمش واح الوز هلزن نمو نآرملا اويسيد: كويشبف
 ةتفازملارورهجا (َكز َنْيَب) دصتوا ( َْتْباَو) كلب احص أ منتي
 داَدْلَو د ىلا قو صسواعيرط ( نيس
 اةصس يو ل نكي ل َو) هيهولالا (ِكْل او تلبس ذهل نكت |

 ليكم كو )ر صاكى لا حاتحنع لذي مل ىأ (لريلا)لعجأ (نيي)
 |الاةلكو ل دل اوكي هرتلاورلَّولاز اضانع ةَّماَت ةِظَع ءلْظَع
 /| عيمسج قضشلا نأ لكةلإل دلل كلذ لدتا بيتر تؤ مب قيلت
 ى.ٍنمت مامالا ور َتاَدَصىف هدفت نا و لاكل ديالا
 ناك او هيل هسا لص هدا ل وسر نعجه ذا كم نع ءدنشم

 ثابرش هل نكي مو ادل و ذؤعُي مل ىذلا شرا زملا يكل وَمَت
 رحل ذه هؤلؤم لاق * معا اعت هسارو ةروتل ارججأى لا كالذلا ىف
 ظ مااعلا ماسالا جيشا ءنل أىزلا ميركل نآرتملاريسبفت بتلكات

 دوركهنع أضر ىتفاشلا زيدا! لالج قمح ةمالَحلا

 | اهارأ ران ىف هيدىركت تاذّبَو«ىدهيب هيت رفا
 | ميلكلاد اعيمر دق ةتمىف هتضلأو « ىدجم يش هسا ءاش نا
 دافتنمةتيتبلاؤوهو ء ميجتلاتانيجزونلا ةلِئسَو هنلجَو
 ”لوعلاو دامعالا ةباشسملاىآلاو هيلع *لككملا بالام



 103 ويل وشب نما ناي هب عم نمو هاك رع
 6 املاىأ أ (َةَرْيآْلا دُعَو دعو اجا او ّصْرألا
 شملان خاب ور نارملاىأ (ٌةاَنلَرْن [قيحابَو) هو مننأ اعيمج
 ديعاب (كلالسز امور 0 000

 دانكل(لذ) 0 را
 اونو َنيِلاَن ار مهل ديد (اونيمؤت الو أوي اونم 1١ ةكم
 [َقتلاَرا) بارتكلا ل هأاونمؤم هو هلو زن لّبم (عِلْبَف نِم ملجَلا
 ظ ا انتر ناس نولومد و ادم نافذ الل نجي حلك

 ثعبدَو هلوزنب (ْبَر ُدْعَوَناَكَز ةننخت (ْنا) دعول رْصِلْخْنَع هل
 |(نوخي ” نا ذل ورمي الوعمملا سهيل سال ىبنلا
 اًعضاَون (اًعوشخ) نارعلا (رف بري َو) ةَفص «دايرزب تطع
 اناياول امض نمحر اي ههأاي لوبي لس و هيلع ها ص تاكو هَل

 يع مع اوعدي وهو نيكل اديعن نأ
 ثمأب هودانو اامّميأب هوممىأ مح تلا اوتعْراوأ هن نااوع )|

 نيذه ئأىأٍةناز (م)ةيطرشس (با)نمح ايس اياولوتن
 ؟أكمْس ال ا)|هاهسمل أ (ةلَك) اذه ىلع لد نسحوه» (اوتعذت)
 الاهلا الل ىذل اهسا) ثييرلا فاما اؤ اهنم ناذهو محا
 نيرزعلانيهبملا نمؤملا مالتلا ريو دّملا كاملا محرلانمترل اوه
 ازرلاباوولا اهلا انضلاوتصلا ئرابلاقلاتئاربك راب
 جينا عملا م عا ارضنا طسابلاضباملامِلَملا حاتنلا |

 ٍْ وشخلا ملظعلا ميلحئاريبتملا فيطلاالدعلا محم ايصنلا||
 بيقّرلا مرككا ليلجتابيسح تيل ظيشحت اريبكلا كلا |

0 



 ع

 5 ءاَمَسلاَرِم همام َنيَبْيِطَم نون ةكالم)

 ام يكل مم
 َْمو) مرهاَوظرو منطاوئبب املا ناس ا

0 0 

 0 د 0 محو

 اولارهل (لق) هلادومج /ًرونفكلإَن والا َحأَك
 0 رطللاَو قْزَّرلانم (َحَر يل نيك

 | ناكَو)اورتمف قاغن ال اباه داون نوخ (قامتالاَةَيَشَخ)

 انت ا (اًروْعَفْناَمْشِإْلا
 مافضلا وملاك ر ارججماو نافوطلاواصعل بمئات

 || ضب)رهعاب ملكش )تامل صقنو نينسلاو شمطلاو ٍدلاَ
 هلانلّمفو 0 هنغ لدي

 نْوَعْرْفهَللاَعَف مه هاج ) ىضاملا طمزلب ةءارف ىفرف لئيس|

 َلاَو)ك اة علت ولم اعورزمم (اروتعسص سوم ايي َكلَيظال أ
 0 ْبَرالإ)تايالا(ءالؤه لرش ام َتمْبَعْدَمل
 كلظالَخَا داو (هاَنَلا مضم ةءارف ىف رك دن اَعَت كزكك ءاربع َراَصِم

 عوف (َماَر اريح نعاؤورصس و أ انام و نوعها
 ضرأ(ضْرآلاَنِي) همودرق سوم برمي (طْرْغحْسَم نأ )



 م كاي
 للمال علام حبو ١ امو) موبهال هملع ىأ (َىَررْمآ ْنْم
 لب نيه دل اًمسْسم) مسف مال لقلت عر ةيشنلا
 فحاّصلاورودّملا نم هوم نأب نارملا أ (َكِيَلااْنْيَحْوَأ

 َكَّبَرنِم ةمحر) هانيمب أ نكل ل االركَو اًمنلعمبركلل دجال
 انما كلي هان ثبت اه يبكي عف نا

 نحإلا اج 0

 35مل نسكب 2512 زل

 5 مارش اولا ب6 2

 مم (يايتلان) دحصم (قزتْؤأ) بهذ (يارحَر نم تيب :

 اهنم ' (انِيلَعْلْرْيَن ٌيَحااف تيقرول (َكَيِقْول نس ْنَلَد) ظ
 "اجيت تاحخجسا مهل (فؤ 2 هز نلقي دم هيه اتاك

 اوندوكي كا
 'مءاجْرااو ويمؤي نآس الا عَتَماَعو) للان ذاب ال دي 20
 اكن ناكحبأ) نب ركم هلو عازلة

 لب (ضصرال ا ناعوت )مهل (لق) (لَف)اكَلَم ثعبي 1 ري لَو لوس الور

 ه2 >9



 بيرم ضر (ضْرألا نسكَتورمتسَيلاوداك) ةغض تايقر
 اهم كا َنونَبْلَيال) دلوجرخلول (اذارو اهنم ةلوحرتحيل)
 اليل نم ابل سر اذه نس ةئل») نوكلش,م خليف ال!)
 ليوح ايمي الو) مهحرخأ نمل الها نم مي د انتج
 أ اهلاقز تقونمىأ ملال دة الَصلارشل اليدبت
 يرحل حلاو رهلخلا ىأ هنيلظ ل اضا نللا ىسم هع يل!)
 لإ ارفلاتارف نا عينعلا ءالض لنارقو)ءاشعلاو
 لصف نيصْمَف لشيألا َنِمَو) راهتلاةككألم وت ليلا ةئكئالمم ءدهشت
 | كلّما نود كل ةدئاز ةّصيرف ( ل لف اثز نارملاب (هب)
 كييعي كمي َكنعنَي نأسع) ةّصورممملا تاولا تاولَّصلأىلع ةزيضفو أ
 دزحالو نول والا هيد ك دمحي 0رودم اًماَعَم) ةّرخال ىف (َتلَبَد)
 لقو) عجل ارعأ ام. لزن ءاًضّعنالضصن ءاًصعلال ضف ىف ماشا ماقمٍوهَو
 ظ ىرأ ال اينضرمالاخرا (قرذ اخرا (َقرْذدِص ْلَخْدُم)ةنيدملا )ةنيدلل (ىِلِخُ ابر
 تعئلأ الاجار أ يي دِصٍجرم) كم نم (ىجيِخأ قا نش ركل

 دمت وق اًريِصس اناضلش كن ذل نم ىل ْنَمْجاَو)اًمِل لَم
 ! للون اة كداوخ هسا لتر كا ءابرب
 ظ الهضم (اقوهر َناكَلاَبْلاَن ارز مكلا لطب (لطاَبْناَقَهرَوَر
 ةئائلث تيبلالوحرو مسو هي هيلع هلاك صاهلخ د دجَو الئاز
 ٍىح لذ لوتس هدي ىف دوعب اين ئطي ل مج امص نوتسو
 وهام نامل ا)نايبلل (َنملَرَمْسَو) ناش. 2 ر تطعس
 نيل ديس اَلَو) هب (نينمؤثا هَرْخَرَو) ةلالضلاّرم تان
 | (ناستال اقعاَندَمْد او ا!و)مب مرمكا راسخ راس ال1 يسر رواكلا

 رتجبم يوي 220 ضرع ا)رماكلا
 محن 0 1515 تشلارورمملا ّرَشْلاةَسَماَراَو)
 ظ 0 ديكس لع لمعت كن .وانم لكل ف)



 لعن امانبلاطياءباتوارصان عيبَت 59 ٍماَنْيلَعْ لاو دحعال ١

 لادتعاتقطنلاو ماعلاب (مدىيي)الضم اردو كب
 ظ يا طانلتجو) تولادعتب مه راهط هنمو كاذريعو قل

 تتايطلاو انمار ز) نفسا لع ريا و) ب باودلا ا
 ليز شوحولاو "مياهه اكل ولحس ينك نه اًنلَضَسَو
 سنها يضف دارملاو هكئالللا لمسسو ايم 0 ام ىتعمب نه ؤ

 ارايرس الاريغرشمل نم نلضمأ مهذاءدارفأ ل يضنعتر لَ الَو

 وأنالف هاا لامي ممتبن (مهماعإب سانا لُكوْعْدَتْمْوَي)
 مويوهورشلا بحاصاير بحل رفا بحلّضاي لامس وهل اعأ باتكب
 ىلوا ,ازوةلاوهَو 2 عب ْتَنك) : (وأأ 'نم):مايقلا

 : وصقني (نوُلاطِدالَو ثمان ورحب كيلو ايلا فرئاَصملا

 | ىذه ىفّن اكن َمَّو) داونلا ِه ةرْسَهر دو ١ (ًاليتف) مهل 0 ْ

 ةّيدزطن ع (ّىحأ َءِرجَأْلاٍفَوَهف) قحنانع (ئعأ)اًيندلا ىأ
 ياطير دوب قاري صا 5)باشكلا َةَءارَفَو ةاجصلا

 اولأو مهداورزحي ريزحي نأ سو هيلع نص» هول أس دقو ٍفيَصُتف

 كجلتتسل(َكنٌونتْفِمل)اودَراَف (او راك) ةفمخم (اَو) هيلع ظ

 تاّصفول ماَزابَو ريع ايم ريس كيل !ديَحْو ا ىزلنع)
 ةيصعلاب قحالَع (كانسبت نآالؤل و اليلخ ودمت ال) كلذ

 ش (اليل)انوكر ايس ار ليم (خ )تسرك (َتْدكْدَمَل)

 0 زا سدوهورهحجا ا وهل ايتحا شل

 . ١ نه دف دل قو لو تاكرول (51)براذال و نكي ل
 كريعب ذويام شم ىأ (َتاَرل) باذع (َفْعِصَو ِةاَيَحْنا)
 تو هناعنات مريع جال رجالا
 | دانيال ضوأ ايان ماشلابقممافايبن تنكنا دوما هئ اقام

 ناو)



 سندا

 ديد نر سن دبس أ لاق سيلب انالااو ْنَحِمَس) ءانحم الاب
 0 ىّلاادَه نيربخأ ىأ (كتباد الات نال نم أ ضال

 0 ل مل تلضف تسر
 15 كيقكا بابن - رونىلاترخأ) مق مال (نلا ران نم
 اهلىأعت (َلاقلهَنيّصعنم مزم (اليِلَقآلا) ءاوعال اب ١ (هّني د) د

 2 ةغتلاتت توما الفن شلل
 2111و

 نزلو انغلابكل 0 كدب كي ب قذزيتشاا

 كيج ناي خولق ص (بِلجأو) ةيصجلا لا اكو
 |ةيرلل لاوس اني ميكرإَّسَو) ىجاًحللف ةانملاو باكرلا هَ
 ا | ثعبالن أب نأ ْدِعَو) اانزلانم (دالُوهْلاَو) بصخلاَوانرثاك
 5 ال طاب (ًموزرعالا )كلذ ) ناطيشلا مه دِعيامو) ءاًرجالو

 ا ةوفوطلت تا للسيل نينمؤلل عدا َث))

 | محلاه > اك نير ا ها

 قطو لنوع ضاق ةدشلا رصلا#كَسَماَو!ق)
 | وعدت الف ةحلآلا نم نو دبعت (َنوُبِعْرت ْنص) مكيع باغ
 يهالا اهفشكيال ةدش ىف مال دست نوعدت كاف اعتاب
 ديول نع ضرْعاَرَمْلا كا لص أ قرنعلانم (مكاجايَلَ)
 متمأو[) منللاروحج (ارومكْناَسنالاَناَكَ)
 رلعلِسْرْيْو ا نوراهكضرال اى أ (ررَبْلا باج

 و ةكلاو دجال َديح) طول موك ءابصخلاب مكسر ىأ
 ىرذأ) زم(: راترركلاءأ هين“ كيحت ن4“ ”1م) هنم ظ

 ئنرَمال ةّدي دس اير ىأ (عرلاَنياَعصاَم'مكيلع لسيف ||



 واه

 كت 0 كري ىلا هل( وال 0
 هلَيبَولاََءَر لإ) نوبلطيي (َنََتْبي) ةرل امه توعد دل

 ادا ىأنونعتبّواَو نم ل دب (2721) معاطلاب مب
 هنن وفاَيَو هجر نوحْرَب رو) هريغبا فيركو هيلا بر اروه
 (ناروارو زوم َناَككمَم 0 ”وعدت تيكذ 0-7

 0 ارلاعد) ةحض : 1 رم

 داّبعلل اَنيوحتالا) تازجملا (ِتاَيآل ايل ِسْرُن امو) اوكلضاف
 أ الع (ساّنلاب طاح كبَر ْن!َكن انْ ْز لر كد راو وف
 كيصيدوهفادحأ خي الز مهغلش هتِضِيَف فمه ةردقو

 الر ءارسالا ةلّيلاناّيع َتلاَنْيَرَىّلا ايْؤّول ااًمْلَمَجاَمَو) من
 ا ةكملهأ سايل َدْنِف
 ل تبنت ىلاموقزلا هو (نارملا ىف موعاملا ةَرَجسلاَو )ام
 مكف مشل[ قرح رانلااول اق ذا مهل ةنتف اَهانلعج محا لص أ
 تايغر انهدونع ( هرب اراب هوت ر) هني
 يدوم (مرالاوْدِجلا دك الس ذ!ركدا (راَريمكأ

 رانضمإلاب



4 

 قعاؤلو هدو نازعلاى كبَر ترك َراذارو) نوعّمسالف
 نيييبتب يي نومه اه جل نتع) هلك( ٌرومد هر ابزأ

 جيون يه ْذ1و) كنار (َكيل[َوحَجْسي تر !رزهلا
 (ىوملاظلا ل َمَت) ِهلْبَقزانم ل دب (ز1) نود دحي ىأ ميت
 د 0 ا 0

2 0 2 

 مظعي (مروْدِض يف ربكم اَمَِعلَسْواًنيدَسْوَأهَر اجحاودوكا
 أ داجانمّتب الفت اف زنا ماظعلانعالضف ايما لوبقنَع
 ىَذْلاِلع) ةاّيحلا ىلا (انلْنِعْي ْنَم دمت ْنَم نْولوَمَيَسف) موش را

 كرو املا نال ايشاودوككت "مرو رم َلَوأ) ملح رع

 نوكرحي (َنوضِحسب يَسْف) نوه ىهلبَداَمالا لعمر داق ديلا
 |ثعبلأءأ (َوَلهَوَم) ءازههس!(َنؤولْؤمسَو) اين (علسول زدكيَلار

 ر وبلا نم مداني م وطي مود اميره تكي ْنَاَعَسَعْلُد)
 )روبَملانم نوئبيحتد (نوُكيِججْسَمُف) لدارسا نسل ليت

 ا

 | ايندلاف يشيإرام هنآ كْوْحَودحلا هلي 1

 ولوقيرنينمؤوملا ئراَبل َلَقَو) نورئاع لوهل (كيلَك الإ
 ممنيردضي (ةَرضيَناَصْيَتْلاَن! ْنَسْحأ كدر ةركاارانكد
 6 ءناشالل ناكَناطْيْشلاَنأ

 هيوملاب (مكمج ساسي نارك ملغ 57 ر) ف نسحأ يتلا
 الع توملاب ( 2 دَحْي) مسي ذعد اشي ثايؤأ) تاممذلاق
 لصانهَو نامل لع مهرب ليو ملغ َنْلَسْرآامَو)

 - أ



 ب ه م

 هو نا نوت نازل

 هل 0 (ائفّرصْدَعَل
 نع طلو طاير دس او 0

 ومَن اج هم )هما ىأ (ْمَعَم َتاَكْوَل) لهل (لق) ْلَق) يحيا

 ا اىأ(شرعلاىذ لاراوبلط اْوَنَتْبالاَذ
 اول اكرشلا نم نووي منول اهمزخت منام
 ةثيمف نمو ضراإلاَو نا ٌتاَوْمَتلا)ههزنت (ة]' مس اريك

 يع ابنلم يش آل !) تاقولذملانم عرس نماام (ناررك
 | نومهنت (نوئهتْمتال )دمج هللا ناهس لومي يأ

 ثيح (اروطْع ملحن اهات ا) ركتضلب سيل نال( كجعمش)
 َعلَتْيب ادمن ارهْلات أَن ق1َوا) يوععلاب !ابكجاعي مل

 م ,اجةرخآل ايَنوتمؤنال سنن ندبو

 هيكل ب كتفلا دار أ نم لزن كنوريالف منع كلا

 نم (ةولهمْفِتْنأ) ةّيطنعأ (ٌةَنكَأ خمْولَق لَعانْلَمَحَو) جبت ظ
 القت َرقَو ُمغِإَد وو هنوهيضيالف ىأ نقلا وثني نأ

3 



 مو ال

 أ ةودع نورممي ال مهو ةرداب نم نئدلاَولاقحف مز

 ْلاَو) ةِلَضلاَوْرِبلاَّنم (هَّفَحِ) بارما (ٍيَرْضْلااَذ) طنعأ
 هللا ةَءاطريَقف قافنالاب ريدر ذبتالو لْيِبَسلاَنْآَو
 مةتيرط لكى أ (نيلطايشلاَناَوْخاإو دانون
 كلا نكد هيعنلزمكلا دي دنم (اًرومك برب نطل اَن أكَو)
 تلاوز ني نيدوكذلا ع١ عنان! ذّبملا وخل
 ىأ اهون َكَيَر ْنِم ٍةَمحَر هاَعَيْبا)رمهطعت ملف نَحَباَمْر

 لوف زان لد هنم مهطعته كيتي ءرظتنت قزر بلل |
 | تزرلا ب ةنعءاطعالاب مدحت ناب البسانيل روُسِيَم
 قامنالانع اهيكم ال ىأ (َكْيْعملاَهْلولْغَمدل َدَي :اولْفمَلا يلعب الو
 اموُلمَدْحَمَسَف طنا لك فاقنالا ىف يطب الَو) كاملا لع
 نينا مجان ل ةنع ئه أل ًءطتغس روم لّوال ار
 انيضب (نالقَتو "اشي ْنل) هعسوب (َقْرَرِلا ظْمَْي كبَر َنا)
 4 اروبي أملاع صواب هداج تاع! ءاغ رن

 راو( دالُؤ ًااولَمْعَت الَو) مهحاصم مم بّسحمع مهفزريف

 اورق ون نخ)رغف (قالما) فاض (ًةَمْدَخَر
 اسر ازيرعنال د)اهظم يرام اش دالك

 قليبس) شب (ةاس )ايس (ٌةَشِحاَو نكت ا) هود أت آل نم غلب
 ليقْنَمَو قيابأل !هتاَمَرَحَوُلَسْفَنلااْولْمَتالَو) وهاعيرط
 لعاطيلْست السان ول متواجد ملام
 ريغلتهنأب (لْمَمْلاَق) تمتاز اب (فرسْت الف) لّئاَملا

 اناس وصنم َناَع اهي )ب لسع مر
 (ينَمْلااَوْوَأَو هذآ مِن َحْرَسْح هت ابل مَا
 هس تال نانا اك دهائعاَرا

 مهنا امم الطور عكا ذاب ارهوم أ (ُلْيكْلا اَوهْوَاَو)



 موك

 1 ءالهاب اهاكلهأ (اًريِمْذَت هانم دَق) باذعلاب (َلْوَعْلا

 الا نوْومْلا نم اكلها )اركي أ ( كر )ايب رع زاهلمأ
 انا( ريِصِباَريِبحءداَِع بوداذب َكَبَرِبْقَكَو جود ِدْحَب نم)
 اب يري نع نم) بوح ذب قلع ربَواهرِهاوظو 7 ا

 .مهج) ةرخالا ف (5لالعجت لع” ايما ةداعاب هل نص ل دب هل
 نعارورطم روم! امولم (اًموُمْذَم) اهلخدي (اهالْضَي
 ها : 1 0 ل

. 

 ا ا اير طعن
 نملك ءَّر خالل و) هاو فزرلا ف (ِضْنعَبْلع مب ملعب انلَضَف
 (يانمعال 0 (ةليِضْ مكاو تاجر د)ظعأ
 هال(االو ذم اموم ْذَم د َدْعَعَتَف رح اأو هلأ مم عع الزاب 7
 و هايل الو دي 21])نأب أ( درعا (ىَصَمَ) كا

 اهدا ةانلبب رق الذ لعاف هذَا مره

 ريغّوانّونماهرتسكو د /اعلا عب (نيأ رم لمت الو هزل نم لدي
 لقوا عرجزت هزه الَو)اهجق وايت ىنعمبر دِصَم نر

 كا ا
 تسر لةَر)امملعكنقرل يأ (ةبمجَرل ةمحّرل ا نِم) ليل ذلا كن اجار
 7001ه ناو و يب) نيح اجد (هاهيسلا
 هلل نيعذاط (نيجتاص دوك ن ا) قومعلاَةزملاامضانم
 -دصامل(اروطعر هتعاط لان يعاجرلا نيبو ناك 5



 انلوجو) مولع ةيزجلا برج ةريضنلا نو ةظْيرف لشعب مم
 من زها اذه َن!)انحيتو اسببحم (ااصوَح ند "رف اكلل مَهَح
 ثد1و) بوصأو ل دعأ (موف أَىِه) ىلا ةقبرطنل ىأ (قَدل
 ريب ارجل نأ تاَجئاَّصلان تولت نيلي اهوملا
 :لاٌنارربخي

 ناعم دشلاب قاسحإلا# يوزر ا[نلاوهالؤم (ًملاأباذع
 (ناشاإلات ا رحبكازاهلهأو

 0 هضنرعا ١ ءدلاب الوجع محبا
 (نْئَتَب راهن او لْيَللا

 لو ري
 موْغَتْبَلاء وضلاب اَميءارصبم ىأ (َةَرِصْبْمد اهلا َدَيكامْلَعَجَو)
 نيد دعا ام اَوَهَْتاو) بسككاب([عزز نم الصم هن
 حَلتءاَلّصف) هيلا امل ل0 تقول
 نو) هلي هلع (ئَرْشاطهامّرَل ا ناسد !لكر) انييبت ءانّدب
 نماهدهاجج لات ةشادضروزشلاتالركتل نس
 ديجسوأ ساب بونكم ةدرو هقنعو والاد وي دول وم
 'ءاَيلي هلع هيدابوتسكم با سك ةَماَيعَل ويل عرفا

 00006 م

 3 5 0 تلفت
 ىلا 5-0

 ا 1 ا
 كليم ناك زر اور هيلع نح اع هل نيبي لول كيو" 2-0

 لع ةءاطلاب اناس ور ىنعمب اهءهنم هيضَرْفْش انزع برك
 اَهِيَلَعَيَفل انرمأ نعاوجزخ يارس اننرنات



 «ه ع

 لا 0 ١
 وو مرا هيلا قوت ونب خيير اجو اردت نأ
 رغم لولا ةدئاز نآفانائتلا ةساَيوُملاياو دخت ا 7

 روك ايع َناعْي 210 :51)ةنيهتلاو ( جون 1 د
 اب رو 0 دم احامل ا :

 اننَعَب) 0 1 0 َءاَجاَراَد) اهلفع
 | بهجاىف ةَوَف باحتصا (ِدْيِدَّش سأب يلوا انَلاٌداَبع' يلع
 ئ طسو (رايّدلا لالخإ ,كبلطل او ددرت (اولسايغ) شظبلارك
 اود دوو لوُمْفَماَرْعَو َناَكَو) موبسدو كولد قيل رايد

 مول قف .دونجوت تول اجمهيِلط ث عبق ايركز لتقب ىلوالا |

 | ءركلا' 0 دو

 هاف .َ يدي نلت -

 مر : 0 0
 ّ ءاَم) اوكاسم (وُرمّيِئلَو َةّرَم لَوَأ) هوبرخو (ٌهٌولْخَد
 يمي لتتبايناثاودسض [دققاكالد (اًريِبَس) هيلعاوبلغ

 برز يَسراذولا ممل تقذرضن تنم مهيلَع ثعبش
 نب نإ كتر ىسع) باكل افا لوو سدمملا تيب بوح
 كدر انلالا 2 ذواتنا ةرطاةعت

 | طلضإ و هيلا ضدهم بيزككب اود اعدق و وضعا ىلا



 اذ او اّمل ٌحْمْف هيلا ثعب دق لاق هيلا ثعب دقرو ليم د ىلا
 ةعباّسلاءامسلاىلا انب حيرع مريذب ىلاع دو ىبّبجرف ىتيومب انأ

 كعم نمو ليش لبرج لاو تنأ نم لين ليربج َخْمَتْسأَو
 انأاذأوانل م 00

 لكهظيبوهازاوروهملا تيّبلا ىلا دن:سموهاذاذ ميهارباب
 دما بهذ سهيلاَنو دوعيال كلم فل |نوعبسسموَي

 ايلف لالقل كاعرضا لاو ةلبؤلا ناك هقالو لا
 ىلا لاَقلَخ نم دحأ اف ترّيضتت امي شام هدارعأ نص اهييشسنع أ

 فقام هوانا[ ناسي يطتْسي
 ىتيَحتلزنَ ءالَص نيسمخ هليل ومو لك ىلع ههنا
 ا كبَر ضرواَم ل اوف ىسوم

 كلما ناف فيلا هل اف كبر ىلا عاق ةلئل قروي لك

 تجو لاو مير بخو لِ شار سا ىئد تول دق ناز كلز قيطنال

 توخرف اسمع طم ما نع فمخ برت ىا تلقف نر ىلا
 كما نا لاق اسمح نعطخدَق تلقف تلعفام لاق ىسوم ىلا
 لاف كمال فيذبنتلا هل اساف كب ّرىلا جر اك كلذ قيطتمال
 حاسما و عطججو ىيوم نيبو فر نيبمجرا لزأ ملف

 ثلذؤرشع ةالصإكب ةليل وموت لك تاواهصر سوه ديعاي اق
 (ناؤةنسحهل تبكي عدملف ةنسحب ةنسحب هنَم نمو ةالصنوسمجخ

 كلو ةذلوةلوجم م نوارغقمل تيكا
 تخلف ونوم ىلا تيدي اج تلزم ةئيسهل تيك اهل عن أف
 ةظاللاّما انف كّسال فيننلا هل أساف كبز ىلا عجم ل اعف

 نازل هاو رز تييحسا تح يجر ىلا تعج دق تلعق ند

 ِ | لاؤ سايت نبازع كر دتشلاف مالا ىّورَو شمل ظمللاو

 اكلات وقم 207 ىهيلعَناظص سال وسر لاف

 ا



 الاتابملاملاعنأ (ليبجتبلاميَلاَوطَت الانتر دق باجي يا
 ىنعلمشسملا ارسال اب هيلع عدا هل اعف مسهل هَلاقصبْسلا
 توكل ملا باع يورو ءامسلا للا هحورعر ءاذننال اب معامتجأ |
 وهو قاربلاب تينا لاق ْلَسْهيلع سال ص ناو اسهل تاَحباَنمَر أ

 هفرطو ةذغّرزع هرماح عرضي لبان و دور ال قزف ضربا باد

 ةقلحلإببارْلا تطيرف سدقملا تبت قَحِيراَسفهتبَر
 تجرخ منين وكر هزه تيلّصنو تلخد م ابنالا هيو طرت يلا
 لئرجل اة نبللإت رتخ اك نبل نمد اناورمحنم ءآناي ننرجج خءاجخ

 لئيربج خفت اوايندلا ءامسلا ىلا جرعغ لاق ةرطملاتبصأ |

 اٍدَّحَو ٌليِه د لاق كَعَمْنمَو ليف لربج ماو تأ نمّليَف
 أعرو فب م هانا ااا حمف هيلالسرا لَو لاق هيلالسرا

 | تن نسل يقف ليريجيقفتساو هين اذلا ءامسلاىلا ف حيرع خربخب
 لاق هيلا عب دقو ليق دهم لاو كَحَم نمر كيف ليريجلاةْف
 نابججرف ىسيعو ىنميةلاغ باب انأاذاّةانلمَمْف هيلا َتعِبدَا

 رتل

 مدا .امسلاىلا انب حّيرع خر يخجب ىلاوعَدَو
 لسرادقَو ل ِيَجَف د لاق كَعَمَْمَو قيم ليرججل او َتنأ نم
 طغارقورهازإ رو ضسويب نأ ذافانل حف هيلالِسرأأ دق لاق ديلا
 ةيبارلا»امسلا ىلا اب برع حريخب ىلاءّرو بت حَرف نش ارطلس
 تلوم نمو ليو ليربجلاو تنأ نم ليقف ليربج خفت او
 ار اؤانل خَعَف هيلاث عبدو لاق هيلاث عب دقو ليم دهم لاَ

 ةسصاخ ءامسلا ىلا اب جرع حر يخجب ىلاعد رك ىب ب حرف سرد ابانأ
 مْرمَو ليتم ليرججل اعف َتنأ نمل ييف ليزيج خفتْساذ
 اذافانل خفف هيلا تعب دق لاق هيلإ ث حب دقركل يعم دهع لا
 تداسلاءامسل ىلا انب حيرع مريخ ىلاعدرت نب بحرف تورابانأ



 0 ا ا

 اكلاَب زوو عئاطلا ب يشي نأب هرعأ نم تولد
 ادني عنيت ليتل دغاب ىلنلا(غا !ه تمرح اهتنأب
 كراء ادفع وم (ةنسحلا ةلظيعؤملاَو) نارقلااب (ةمححلاب
 ةل داَِلاب ىأ(ىّلإب مده داَجَو) قيقرلا
 0 لات اي هّلاىلا

 'ناؤصلاَعْف مب لْممَو ةرهل تقام ل زن لاتقل الاب

 2 نيببسب نلثمآلءاردقو َسَو هيلع

 انتنالازع(زبص وع املس اوِبِفاَعَف ْبَفاَع
 50 ىأ(ىل)
 وتس (وطابالا د لْزتصاموزيضاَوإرازهلاه اوّرهنيم تترك

 رع هرج فحل
 م َنيِنْلاَو) ىصاعملاوز !(أئّمَتا ني امم

 * رجنلاو نومل ابريَّصلاَو ةةعاطلاب نس

 5 مايالا كنوندفيل اود اكناوال ا ةّيكم ا اسالا روش
 َةَنَأَد اةرسكو ديلووأ تايآرشعوةئاه 55500

 (ةدْبَعِب ىْرْس أى و ْنّلا)ِب ُرْنَن ىأ(َن تا مجبل أَ رماها يشج)

 ءارتشالاو فرظلا|لتيصن قتلو هيلع هلا كص ريح

 هت دم ليل قت ىلا ةريكتتب ةراشالا رك ةدئات لئلا وح
 تضيع صقل ابيار ةكمأ (مازحمأ 0

 تي مالاقر منامي

 سمس صح يسع سس 0



 ٠م

 اير ميل هاو واد (ٍزنحأو) نينس دمع

 هنأص ده 0 مئاَجْدَمْلَوَن َنوُعْنُصَن اون 3
 ب ف 2 ومات : د53 مس

 تا
1 0 

 نيا ا)هيلا كلذ ةبسشنب (بز . 1
 اينرلاف (ُلْيِلَ عاَنم١ م4 (تونمم الب ذك دور يشيا

 ىأ (اود اعيننا لَكَو) لؤم (جلاٌتاَذع) 0 ف (يلق»
 د تيذلالتو بكف ليَ نم كيل ءامضصق اءانمرحر دولا

 ١ ل 0
 وم اواعملا باكتراب (تْؤِبظت مسن اوداك نِكاَو)
 ظ مولا كثلا( و رسل اول نبل كبت تا م1 كلذلا
 كنَرو)) اع ماويصَو َكَِذ ٍدْحِب نم! وعجر (اوب ا

 محِجَير مهل (ٌقوْمعَل دوُمَعْل)ةيوسلاوأ ةلاهيجباىأ (اه دج نص '
 ديال كحماعماَج ةريدق اماما قم تاه نال ع+
 ظ ملا نيل ا ىلا الث ام عي 0 تال

  06اطارملا ادعو ءافطنما اتجاه
 ةعيحسم ١ (ةمَسَحاَمَب دل! نق ةميعلازعت اغلا هيف (هاَنْيَت |

 (نيإإ لن رج هرج ىف ارو) نايدال ل هأ لكى نسا كاملا م
 مما نالدهعاي 000 20 لعلا تاجر دلامهل يذلا

 لعاتررزك زررك(َنيكرشملا نم َناواَمَو اًعينح َمِهاَرْبا) نيد '(ةّلِم
 ضف (تْبَسلا لحام تسلا ليات هنيد ىلتمسا ىراصنلاودوسملا متنا
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 نونموُتاَل نذل اَن) ) ى مي هىلعي فيكف ةَحاَصْفَو ناّيبوذ

 قدام ملؤم (ملآ باَدعْدمَلَو اا جربها هنأت ايي
 ١1 اذه يهلوتب نآرملا تأت اي اي نونمؤلل النيل بذكلا

 راركتل اب ديكاتلا و (َنْوِد دود ذاَكلا 'رهَكَل ١71م َكئَو اوربا لوف نم
 | داع نومبرَمكَسارتعم تنأامن ا طوملَدر اهرَعَو ناو

 3 َو)مب ظل رمككلاب ظل الت (هركك نال ! نبا

 يعن م ا ةيطرشوا ا ددبم نمو (نإمإلاب
 هقوأ هل (ار ذضْرمكلاي مْسْنَم نكا )اذه لعل د دي هش
 مهو ام يضع ْمْمَلَحَد) هضد ب تباطوحم عدو
 (اينرلا ةايحت اوي حسا يم ايده ديعولا ذم 2

 ا رول كدي نادَ 0 ا
 امس س سس سس

 اذنه كلوا مراصمأ و :هعنعو مونؤلق لع اقصي
 ولاه هرجالا ف ا دارا يلا
 |( نيد كبَر نادر 0 هدي مل ارانلاىلا هريصملا
 9 ا وج مدمج نمره دلا ىلإ

 ا اشم سس الل ْ
 ىأ(أه ٍدْدَب ْنِم َكَبَرَنا)ةعاطلا ىلع وزنا لا ىلع لوزياصواو دهام
 ؤ | مْيَلَعل ةىلوال اناربخَو :(مجير مك نوما سلا
 مق !حاح 1 كى أت ءؤداركذ | ةينائلارتح

 | ءارج (شعت لك َقَوَدَو) 0
 هنلدبو (ًالئمالا برضولابش َنْوْلْظي' هو ْثِلَع ام
 لبالحا راخلا نم (ةّنم تن 26 كيلهأ 0 يف نير
 اهنأَي 0 قيضل اه: علامسإل املا حاس (ةلشيط 00
 زك ( سام اير داي ترفكات ناكم لع نم)اعساوًدعَر اهعذ د
 اوطخمم (عوم سابا اهفاَرأ ان) مس هّيِلَم هال نينلا



 زودنا ةماقنشما كب دطب) مالسالا ةج نعا
 دَصِب ىأ (ِهَللأل يبس ْنَع 23 دضامي) بال اىأ( (ةولتلا
 كو كنتي هن هي عع و ةصموأ يملا طولا نع

 0 ه ةياامدلا
 تاتا رضعس_الا كلذ تول كتارا وام رك
 ا كور من 1 (قأب هللا دنع اَمَو) حضي نْعْس)اينَدِلاَّنم

 | زطعرجاردوهشلاب اذ ولات وُرَبصَيِدَلا»ذ ا ايلا

0 0 1 

 | لابزوعأل ةىأ (منِجِّيلاناطِنَطلاَنِمهّنابْذِعَتْس اَن)تءارق

 تيدر طلت تكل رار مسرل ناعم
 ([هَسولونَي نيد العا اَطْل ساما َنْوََوتَي عَ لَعَواوْسَم
 كلمن ديو توك تس ههاعأ (وب.زه ٌنينْلاَو) هّنعا 7
 ارت الغ ئقاو قو ايلا ةلطل زب لا .اواهضشب (هن)

 | اذك(ّيعف 2 3 َسوهيلَعهلنا م

 5005 كدنعنمدلونمت
 || قحاب كنَرْنِم) لدربج(س ءلا أو )را هل (لقز سلا
 ايتو ىذه )ب عي 18 -نيِذّلا تيذِلِل) لزتب قلعتم

 (كيَعْب ان | نومي ع( منب) ٍقيَجحلا (ْنَوَلَو نيت
 سو هيله هنا صوببلا موا 327 نآرملا
 نوليمي (تو دوب ى ديلا ةنل (نمتل) لاند هيا لغسي
 ةيش سوانا ناجل اذهَو ل

 تايوذ ٠



 هكا

 نى ,باماّمهاركنلاب هّصختباَرمل (َقْرْملأىذ) ءاطعا
 (ىئَاَور ىجاملاوزعكلا نمارس (ريكاَو) انزلا(ن

 'مافعي) كل نكواحفل ابأّدب اكمام فاركدل اب هّصخسانلل لظلا

 ءاّنلاماغداديفَو َنوظعتت (َتوَركْدَن (توركَدَت :مكَلَعَل) ىملاورمالاب
 ا دوعّسم قتازعكردتْسلا3ََو 2

 ١ ص (ناهمياوهَو دل يا
 سا
 ا

 دمت مرهق رع 0 1 1 5

 ثككيي اموهرو ثككن مج لاح (615ن )عرب هل ماكل, ( عوق
 لوط لزغت تناك هم نم اقم أَ أرماَىمَو هماكحا لحي ىأ

 ارك ا ودوكتريهض نم لاح (تود كت هبضقفنم انمويا ظ

 يلو ئنلا لحد امه (الَخ' ل انعاواهلشم اهلثما
 نالىأ(ث)اه وضعت نأب (ييي) ةعيدخو أ داتف ياهنم

 كيلاعافاكو وما نص) رك (قداه) عا | نك
 تفك ملا نط اوطتت عار هز دج أند ءافلاحما

 ارم برعأ ام ىأ (جيططا) مريتخي (مولبباما) مونلاحو

 |رظنيلورأةنانوكو ىلا م عطل ارظنيلدهعلاب
 ةديف عكا دماَيَعِلا اَمْوَي مل سيل )ال مأنؤنض أ ||
 ل رو ثكانلا بذي نأب ريش دهيعلارما نمايندلاف :

 *ركأو) دحاو نيد لهأ (ة َكِحاَو ذم كعب د دالدكلا
 ةماعلا موي (َنَذدشَلَولاَمي ْنمىددَءَوااَسي نم لضْي '

 اوت ال وز هيلعاوزاوجل (َنْولْهَت 7 مدكايح) تيكبت لاؤس
 مماَرَف أد( دق َلْرَيَف)اديكأت رع اديكات هيك كتبا: 2
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 ١ اماو) م المال انعاوضرعأ (اوَلَوَت ناَم) ءودحود عليُكَ( 
 .لاتمل ءرمال الصدع نتببلا غالبالا نيل غالبملا) ادهعايإ

 ١١ وركب ع هدنع نمابمأب نوعي ىأ (هّننأ هش نونه حي
 نك نمت عب م وار كذا (و نوفل ْح "فمه كارتماب

 مويه اعلا دهشب ينو يي 0

«٠ 

 ةيضص#

 توبتي القرا ندعال اى (اوؤَمع 3-0-0-6
 يَ َداو) لاوضري ىلا عوجرلاى أيتعلا مم

 اذعلا مَع ْمَغَحب اا جاع ادرك 10د ظ
 1 اراا وزع نول قوز هال و)
 ءال'ؤه سر اولا3) اهرمعو نيطايشلانم ل

 ا ” ندم ديعد موعدي [5نيزد ان اكملت

 وديع ما مكلوق ىف (َنْو ذاكَ كتازمهل اول ات ىأ (َلْوَمْلا
 مهيب قوزعكيتس كو دبلن اواميعزل أ قفاك ظ

 مم ع االول

1 

 ادع : 0 فا اسال سوو

 : هومحمس |ىزلا(ِباَرَجْلاَقْوُف ق

 م
0 -- 

 نم (ىّدُهَو] ور سآنلا هيلا حامي وش لكل)
 نيدخوملا (َنْيِدئدْلِل)هْنمماِب (ىرْشَْودَمنَرَو)ةلالْصضلا
 (ناَحإلاَو) فاضنالا 0 أ هنأ َنا)

 اَمْيارو) تينا امهارت كن أكمّدا دعت نأوأ ضئاارفلا

 العا



 مفانؤطانز وه نمو 5 ىأ(لذه (لعْلاِب د رح َْصَو)روكدملا معبالا ىأ
 (مقتسم) قرط (طاَرصلِعَوِهَو) هيلع تيوب رم ايش سرنلل
 |ىنلت ءاضإل الا هن لشماذك َليضَوال ن مولان اثلاوهَو
 | دع أ ,ضدألاو ناويسلاتيعِهبَو) صوملاو رو اكلا هلق

 تيار ذاع آل اَةَعاَسلا :ماامولاوممف باعام
 ا 7 ىذا ُهئاَوري دو 0 0
 م لعَجَو) لاح ةلمجبا مس نون ال مج اهنم | تيوطس نع
 ام بولعل تملا ورانا تاع لا |

 | تار بطلق الْوَرَب 21 توم كلذ ىلع ههطواركشم
 | ضرالاو م ءاهسلأ نيب اوشا أيات ًاوجو) ناريطلل تالل ذم
 الإ نعمي نا اهطْسموَن نمتضحأ ضف دنع (نهكسمام)
 ا 0 (ْعَأ
 || هيف ناريطلانكمي ثيحب جلا قلخجو ناريظلا انكم ثيحب
 انزكتتسوس 1 ! نم كل ْنَعَج داو )هاما
 | باملاورمايخع اك بويل ماعن الا وول نم !عكَنَعَجَو)هيف
 83 كيما! موت) رت :قظَمْوَب)لملل (بن وهْضشت)
 ظ 8 (اهداَعْساَو) لبالاىأ اعراب وأو) معلا ى ا (ايفاوضأ
 نوعتمت (اَمْو)هيسكأ وطب كيتويبل اًءاَنم لنا لَاَم رزعملا
 اتوثملا رم (َىَلَح احمل لَعَجلشأو) هيف لت (نِدِجلإ) ب
 ما :و) سمتلارحكيقت لظ عمال الطر ماعلا رجلا
 رو ناك زكا ناك افلا

 الا تمجد ْممْي) ءايشالا نع قلخاك كل ذك) ضاوحباد | رد دل كاين برضلاو رن هطلاوأ خير يكس كي
 !منوي) >ةكم لها اي كلت لر هيلا نوجا ام قل (مكيلع)

 يح 06



 نيو؟

 يت اضم نبل اف) دنولم و كل اءةريقمز يعكف

 ل 20 ماي عهفز ب ىَراَر ري ىلاّوملا |

 مسا د م
 ميل سيل ىععملا ءاكرش (ءاوسويؤ) ىلاولإ هك يل امملا
 ص مع طر اًومأ قمهكيل ارم

 5 تاتو هيرشي تارك ترام فضه

 عدأعلض نمواؤح قلغف مجاور كفنان م! كال َعَج هاو 1
 كذا َو) ءاسنلا ايلا نط سدا سلا هات

 |عونانم (تاَبيظلاَنِم «مككَررَو)دالوالاد" اوأ(ٌةَدْفحَو َنيِنَب |

 ٍةئنيو نونمؤوت) خِضلا (لطاَيْل يؤ 1) ناويحن او بوُبح ار ءاثلا
 ه ريعى أ (ل نود نص نو ٌديْخَت َو) مهيكارش أب (قوؤرمك<: ره هنأ

 اسنان( الاو)رطملاب ِتاَونتْاَماَقر منهل كمل اما |
 وى ىلع نوردّعي (َتوُعيِطَتْسِي لَو )وزر نم لد دامت

 كن هامش ساولجحج أل( ْصَسالو] مانضالا
 كي نال َ ناو)هل لكمال نأ (ْلْحَي هللاَن )دب

 هنافرحلام «زتق ةفص وام ديع) هنم ل ديو هاما

 ةئوص م ةرك (ْنَمْو)هكل م مدعل ( لعد لع الشادبع
 مهو هم قف وهم انسحاة زر اتم انقر ر)اّرحىأ

 ا نركز علا ديبعلاىأ (َنْوَتْنَي لَم
 هيلاوريصي أم (َنومْعَي الا ةكم الاة كت لخأ ىأ (مجدتْكأ لب هدحر

 ِنْئِْخَر)هنم ل َدِبيَو (ًةلَئَمْدْنأَب 220 نورتي دخلن

 مومن ذل نال ( 42 وت َلَعر رعي ل) سرخلأ دل و 0م 0-1

 هجومي أ) عمأ ىلو (ةالؤَمْرك) ليت (؛ 0
 ون له)رفاكلا لشمانكَو . يحيا هنم (ِتأَيآلا هفرصي



 رعراسع 0 الاف. تاف) نب دن عامس (نوعمسي ٍمْوّصل) ثحيلا لت

 اهنالاعأ (ٍنرولظْد ىفاّم) ةريعلل نايب (كيظتته)ارابتعا عربا
 فركل الطن عير نيب) يق نب ةفلعتم ل ةئبالا (نم)

 و اوثرملاّنم ئئريوْسَمال (اًضلاخ انجل دو
 رولا لبس (نييراتسا اس اًس)امنيِس وهو نولؤأ عما 982

 فزئيتارم (باَنْعالاَو ليلا اَرَم ْنِمَو) مب ضغيال
 اًيزرور هير ليسا ذهور دضم لاب تيمس .ركتيارخ ( ركام ذم

 وكذلا تايون ) سجل, لَحلاَو بيبزلا ورمل 2
 1َْوُأَو) نو دي (َنْولَْعْنِْوَّقْلا ىلاعت تو م
 ىذخجي )هير دضسو أ ةرتسغم (نآز رماها ( 0

 (نوُبرعداَم نوشرعت اس )ا وب | رجلا َنمو) الا نيرفأت يوب لاي نم
 نص لكس )اهيل وأت مالا نكامالاّتم كل نسي سانلاىأ

 ىجرلل بلطف هقرط كبَر َنْيْم) لخدا ( قكاش ات افتار
 كيلر شعت الف كال ةرخسو أ لبتلانم لاح لول ذ ةعمجج(دا 1
 0 نم ٌلِضَو دْعَب ناواهتمدوتلا نع اضن الت رعَوف ناو
 ارش اًرْساَْن وطب نم حيرحي) كذم داري ,ارياملةداقنم 1 ىككشساىف

 3 عاجوالانمنيانلل فش يضئ اَوَل الدم لسئلاوه

 2 ل تمضي اكاونت لفهم

 تام 3 هلاَت) ةلاحا معا

 درر ىفٍضْعَدْلَع ضعت لست هنداَو )هدير ياه ىلع (5: بقا



 اوه ( نوه ع) لالي هكرتي (0كق المشي ها مةرتس

 (َنْوُعاَم) سحب (ءاشالا)ه دمي أب (يلرتلا ف نتوم) ا

 ااذكب منعه قاللا تانبل مهل اكاوين ثيحان 0
 ظ ىأ (عْوَشلا ل م)راوكلاى دا ةرخآلاهتسؤلال نيد دسم

 ْ 00-5 نس وك يح ا ا
 هلال نأوهو ايلعلا ةغضلا(قغآلا لما مير حاكتلا نممللا

 | دجاؤيؤلق) ) هعلخق ( (ميكحا) هكلم يف ( ذ اب ملاَوهَوَوهإلا

 وسب الاعين ةلرئام) ىباخلاب نهيب سانا

 0 و 1 :

 كارشلاوت "نيل نمممشفنال (نوُهَرْكَي مَنِ َنْولَحْيَو
 ١ :م220بلا) لون مطصط كوز قترلاة باها شالا و
 هلوتكت ةنجبا ىأ هاكنع حى 6 يل ةاوهو عَبْد
 | مجالا ىلاعت لاق شح ءدنعىل نا هر ىلاتعجرنئل ا
 ل هموأ و ٌنوكوريم (توطْرْفْم مْماَو ايلا مهل َتآ) اما
 انزال هس اَن) دحتا توزو همم ىأ ءارلارسكم ةَءارَف فو اهلا

 ةئيتلا( يهل امعأ رينا اطلاله نتوق)السر قم نم ل

 | مهروما ىلوتم (مملَووهن) و

 اليتوةرحألا ماؤم (عيلأ اذن ٌبتاَرَعْمْهلَو)اَندلا ىأ صْوَيْلا)
 000 , اكحلع ةماعلا اموندمونلاب رارملا

 نر امو مهرصني نيك هضدر صنم نع جاَءَوْعَو هريغمم
 ىذا سانلل ( مثيل َنَيَيْتِلال ا) نآرَملا (تاّدكلا)ديعاي (كرَلَعا
 1 ع نر (ويزاؤفلتخا

 0 سس مس ستصل ل سس مما رص اكل 0 تا تت” وع وا نك >1جج ه2

 0 01 حس

 ا ركل كلر تاز 20 : (ريوم ديو تابنلا 1 0

- 

 ىلع



 5 لحلو لاوهامع )دبكات نين ني او دجال

 سي ةّيملالا

 00 قام هلّو) هَّميْحلان ع تاوتشلا هيما

 يعل د بم

 ا يوكل انتحال رضع 5

 اًداتح) ةلوصوموأ ةيطرش امو هريغ ابيب ةأيال (هَلَنَف 2
 وعدرت (نود اح هيل اَم) ضَرملا ع
 يتقن! ْخ)ةريغل نوعا ةراعتلاو ةناهتشال ناكل
 0 ااجاوزمكيل نوكرتشب خوري كنس قرفاَدا كيلا
 ديد ما مانضالا داع كعامل (اونعسممف) ةيعملازم
 الا َن وكرشلاىأ (َنْولَعْجيَو) كلذ ةّبهاع )ّن 20 كوسا

 مقرر امج اًميصم) ! مانضال ايمو عنس الة رض اهمأ (َنْؤْْسَي

 يل أمحلمَس ماش اكرشل اذه هللاذه مطوت ماعنالاو تيران

 2 ةَبيحلا نع تاملاهْيدَو خوش لاؤسا
 ومب( ا نواعم كالذي كوع

 هبهل نواعم دلّول انعهزنموهَواَءوهرككى تلات 0
 ١ء متضتسا|ةهلوّمكْس الاب نوضتنجف اجاوراتق َنيِذلاءانبالا

---- 9 

 ا او)ٌتونبل امهر تانيلاهلاؤلل

 جانب ارتب + (ةردل و



 2 (ٌنولكَوَت وتب 2ص[ َلَعو) ( نيدلاراهظال و َءرْيأَو 0 0
 كاجوال اجيال كليف نِمانْلَسزااَو) نوئستحيال ثيحنم

 ئيكنا) ليجبالاو ةاروتلاب الغلا( ركدل اله اول سا )ةكشالمإل
 | برق أ مهقيدصتىلا جن ادوات مها كلذ نسأل
 13+ (َتاَنيَبل ب١ لس و هيلكهساىكصرَي نينمؤملا قي ٍدصتس نم.
 لزناو)بنكلا (ٍرْبرلاَو) ةكضاّولا واب انلَسرأ ىأ فو ذب

 كالسيف( لزئام سان نيبو ناضل( يلا كّتلا.

 يدل اَفأ) نوربتعيف كلذىف (ن دور كفي هلحلو) مارحاو
 راو سو هيلا وبلاب عتيل 0

 نأ لافنالاو ةاكيلر خلو اهل كوز دقت نع ةودتلا

 ثيحنم باز 1١ /ممِيأَيو )نود افك(َضْرَألا مب 0

 راهسأىف (مملَعَت كب مدح ايو ا)كلذاوردعراود وك لَو
 َلَع ْهَّدْخأَيْوآ) باذعلا نيش اهب (نب نم مهام راجل
 لماذا لا هيلا تشم غنت 0-0

 1 قرمنكظ 20 ندم انا َقلخاَم لاا ذرب 1
 - مج ( ل ئارشلاو نعلن امل اللخ) لهنا

 ب رب بح ب 2
 ةّيننواأ نا هزم والام تالقي

 اتناجالا اف بلغو مهم داري امدل عضخي ا اهيلعتدت

 مهو) اليضغتركذلاب مهصخ هك ذلْخاَو) تكل لف عيال ام
 | ةكت الملاىأ )ّن توم اي) أَ ِ 6 نوركم و كتم



 ماعد

 0 و نم نيل لف َتاِلَدَكول اع لات

 ا وار لاَ لعام (لهم» باؤاجامم

 < قول مانجا هلو ةباةعرهم سياق يل
 اوسخ هو دوف (ةهناارو دس ديعا) نأ ى16ننآ ةلوهى كاتشفي

 نمآف اعدم نسخ اهو ديت نأ ناثوالا (ٌتونعالملا

 0 ل ةنادطس ا - :موز

 ةيهاع َتاكَعَي او ظم اف ضر .اَلاْؤ)ةكمر اهكأي ( (او ليك

 تان دع ان( يريد نار كالملا نم مهيلسر يقي يكل
 يس مدلل سك ناَو) كلذ لك دّمقال هه 8+
 (تبرصأ) نسل اَمَو) هل الضا ديري نم (ً لضم ْنَس) ل اعامللو

 هياغىأ ( منام دْهِجَس ايام اوزهساب ! نت نم نيعن ام

 مذعبب (لب) ىاعت لاق (ْتْوَمم نم مَا تعبي الزاي ع داّمخا

 درهما ههنعذب نابوصنس نإركؤم نار دضم (اَقَحمْيَلَعاَذْعَو)
 كلْبالا كتل هاو 00 ساس امك( ةركفر رااح هقحرأ كلذ دعو ىأ

 0 نولي ار رح تيببلا هذا

 5 ل 0 0 0

 ( لعالم بطن ةارج قب نوكبو هت ىأ ( (نوكيت نكمل 5
 اواو فاو ب مع دع !ةيآلارو لوتس

- 

 سس مسس هاج سسس صم مس يحس

0 1 1 0 
 | (رعب نهر هلك أ عونك زوار ةنيدلل ف 0س ارا

 |ةرجمل نع نونلذخملاو ًارامكلاىأ( يوت داو امظعا

 ىلع اوي َنْيَنُنا) »مم ومن اول ةماركلا نم ني جاهلا



 عد

 (نام١ م أبى مريف) نينسؤملان ون
 رجا )١, نينمؤملاوءايبن ال 1 لوتيىأ

 (ْماَنَوَست يدل ) م. ةتاهن مول ومي » (ٌنيرفإحل لع وسلا ٌمْوَيَ
 (تااومْلأف) ”)ضكل اب خوينا ملاظ' ةكيالملا) ياو.

 (ةوسنعأ ا ةاوداقنا تحب ردع دعوت

 تتجنب هبت قلنا ديبي
 ملون (اَذاع) كرشلا مْوَمَناَنيِدْلِل يِفَو َنِربَكَسملا) ىؤأم
 42مل ونهو نامالاب رسمك اج ا
 امياَيواَمندل ام ٌيحت) ةنمجباى1 (ةّرْاَلاْاَدَل و) ةّبيط ةايَح
 .ةّماقا يدع انجن ف (نيقتتل! او مسلمي اح لاق
 اهتم زلت ذانجالااهعخخ نم ىزج اهيؤلْخ ذي ءريخا دتبم
 تمعن (نيذل َنيِقْسمْلا دن ساىَرْجي) ءارحجا (َكِلَدَكَد 01100

 (َنولوعَي) فكل ني نير هياط (َنيِبَيِط ككل ماو -
 اناخا) ةرخآلاو مهلل اتم (كيلع مال) توما دنع مهل
 دامك ارظنني (توؤطس) ام لَه نوع" دك امسي
 مهحاةراضبتل (هكب اللا هابلاَو هاتفا يأن ثأالا
 (َكِلَذَك) هملع ةلّهْشملا ةعاسلاوأ فا علا (نلعَر لمآ أَي وأ

 داوب دك مال م يضيلنبم نم ند الَصْم)» و
 اون كنكأَو) بن ذريغب مهكالهاب ( يدا ْفيْلَظ اءَّوناوكذ هاذ
 هما اج كج مباماو زكا ب( مس

- 

 - 0 زخم رب اود اا خ)لزن (َقاَحَو)َهْوارج
 ٍ دا ءاَسْوْل) ةكم لهأ نص (اوكرش َتيِدَلاَل كَم
 2 نِصِرْبو د : ْنِماَنْمَّرَحاَلَو انو اكل نع غرب نم منو

 ””ضاروبه هتئيشم انعبرخو اذكر شاو بئاوثلا ويا هبلا نم



 وع هاب

 هذي ثيح ( ميج روفْعْلَهَ وفعل هأ دان !راهركش اوقيطت نا ذنضو

 ايا ةوؤجام نو مسح |َم لح دذقاق) مكايضعو مريصنت عمرا

 انضالاوو مّن ٍن وذ نم) نو دبع ايلا قءانلاب (توُعْدَت نيل

 .اًهزينعو ةراخين منو وصي منوم وملح مهو يس ع َنوَملحيال)
 (َنورعْتتاَمَو) ديكأت (واين مايل ذاع نائربخ ممم حورال (ت تاوطآ)

 | نو ديعي يكف قلى أ (َنْوَحعْبن) )تقو (َناّي ((َناّيا) ماصالاى 1

 | قحشملا كطإ) بيغل ابل اَعلاَماىلااالاالا نوكيالذا
 سارت اصالو نانو ريال نيل كس نانا

 0 ولا رحاب (ةركذل بولو ةَرجَْلا توون نيل اذ) ىلاعت

 اتم 2 اح (َرَجالا اب نامِإلا نع نوربكس (توزبكَتنمل 52
 ١ نكت نحال نار مهزاجف (نولونامو تو دورت م غي هنا َنأ)

 ١ هنَريفاَرِإَو و 5 دود يم ماعم ال

 هاولاَم) دهم ىلع مكر َلَرْنَأ) ةلوضوم لَز)ةّيماَهفَحْسا مع
 تا (يَنيِلَوأْلا) بيذاك (زيطاَسأر اروه |

 ناني "لاك معونذ (ْضَر اًرْواارعالا ةيساح ىقا

 0 معِرْميعِب :ولِضِي نيِنْلار درا برود 5

 املأ الاى اوكرتشم أو هوعبن اذ لالضل ىلا مهوع وعد ممل

 ماك نِمَنيِنِلاَركَم زو اذهع هلم نولي (َنوُرِزباَم) سشب
 | نّساعيلءاملا ا هنمدعصيلالبؤطا<رص وت ذورموجو
 ساق ساسإلا (ِنعاَوَمْ ءاوشل نمر يبل دَصق (5 ُهَناَن ان)اهلهأ

 (مفوم نم ْتمَسلا عمل لعد رم )عمده ةلزلز لاو جَرلاهيلعا

 نم (تورغَسيال فْيَح نم باَدَعَ ْذَحْلا مهاَت [َو) هتنع مه ىأ|

 نمور انداسفاليثا ذهليفورهلاببرطخغال ةهج
 | 2 لومتو) مهلذي م ِةَماَيِضْلاَمْوِدَدحِر لش :رلابركملا
 تيبلا) مكعزب ميك ءاكرش َنْيأ) انجبت هك كال نامل قل هنأ

 0 - نا



 نادت نز

 ىلا ماده كتياده مانو ءاشولَو) ةماقمّسال ا نعدن اح وم اَج)

 داوم ) ديلا اضف

 !ت ني (2صت ةذِمَو) نوب شت (ٌاَرْس همك ةاموامتلا نم لون
 20 نزلو كل تي كامن قولا 0

 ةيروك ب ا
 و 0-2 بادو ىلع هلاَد ١
 يت وافطت بلاس ايلا َنَيلا"ركل رت
 لاب (َتاَرصَش 7 نيكولا طار دنت ملا
 7 ْوَمِل تلك ا! ىف ثارت ارب عم ارب مقرا لاَح

 (ضالاف 9 ا دام رخم (و) نور دي (َنْولَهْعَي ظ

 |دصاةرمحتك اول ِلَتْتم) كلذريغوتابنلاو ناويح نم
 0000 انوا ةرعقرسحلاو ظ

2 000 0 
 0 ولدت (تاِمالَعَو) مدصاَعَم

 فرطل ءلاىلا(َنوُدَدهَي هولا ىفعمب عجل اي)داهلاب
 وهو يلي ال ْنَكَر ههاوهو (ّقَلحْنَف |) لثللاب ةلبقلا
 9 1 يمل

 ديدن دف

 ا



 لزن بازئلا نوكرشملا أطبتسا ام (ميحّيلأ يحتل ههاْسش)
 هعوفو نَمَحْل ىصاملا ةذيصٍِمَقأَو ةَعاَسلاىأ (َشاْرْمأَحَأ)
 ةلايمال مقا ناف هنيحلّيَف هوبلطت (ةولْصَتْس الف) برق ىأ
 لْرْيِني) هريغمب (َنْوُكَرْسُي ادِعاَحْنَو) هلاهيزنت مساَحْبْس)
 هت َداَراب (عرْم أ نم) جولاب (يوّرلاب)ليربجو أ (ةكءالملا
 اوُرْدَنَأ) ةرسفم (نآ)ءايبن الا رهو (داَبعْن م اَنْ َْمَلَع)
 . ||(نوضتاةات آل! هلال مث () هولتعأو باجل اب نارف اكن | اوفو خخ

 تلا امج عا نو ضرالاترارمتا ا
 ىلاَىَم (ٍةَءلظظْنْنِم نادال يلح مانض الا نمرمب (َنْؤكَرْس
 ةوضحلادي دش (ْعِصخَْها َداَو)ادي بشاتوتف هرتبص نا
 ممر ىو ماطعلاىحينمالثاو ثعّبلا ون ىف ابيب نيم

 نسهر ذم لععب هبضمَو ْمْفلاَورسَسِلاَو لالا (ٌماَمْسَأْلاَو)
 نم ب نو دتسام (5 ئداب) سانلا ةلمفف يككاَهَقَلَح
 دلازم (ماَمْو)افاَوص أو اهراشنأن م ةيدرالاو ةّيسكالا
 ”مكو)ةلصاولل فرظلا مدق (َنْوطاَناَبْمْو) بوكرلاوٌرَدلاَو

 (ىنعلاباهحل ىلا اهتو درت (توُنعرَت نيِجدةنيذ (ة0 جابت
 يئكانْلِيعَم) ةاخلاب ىرملا ىلا هنوجيزح (َتوُحََ نيجو)
 لبا يفت هيلا نيلصار هيجل: اودوكت مركب ىلإ رك امحأ

 اهملخؤانيال معنلا نيدرحتمل امم ليلعتلاو هل لوعنعَم (ةَنييَو
 تحيل ثيدحب تباثل الْيخياف لكأل ككل زريخل
 َسْاَلَعَو) ةسرغلا ةّيييعلا ءاّيشالان م حنون ال ام ”قلْدتَو)

 تلاوأْمَو) ميقتسلا قدرطتلان اب ىأ (لْيِمّسلا ْدِصَف



 ايي نوُسْكب اود اكأم) باذعلا م

 اال امْمْيَب امَو صدا ِتاَوَمَّسلا انقَلَخاَمَو) لاومالا ممج

 يل دوم و
 هيو مزجال اضارعا اصارعا متع ضرع ليم عصا 7كموقف نع

 ميلان لكل (قالخم وه كير ةيصييشا

 سو هيلعمّناليص لاق (فإتملاَنماكَسَك اَنْ امل َو) يس لكب
 مطعل نامل  ةعكز لكاق قت اج ال ناش اور ةحافلاَف

 2 الك مثهم) افانصحأ 0ع ورا غتمام ا كْيَنْيع ندم

 نيل[ يمل ميلع لزعينأَا نأ هنا باز نم (سيدْنلا انى فو
 ادد تيما بالغلا نلت أ ياراذن الا

 لجأ (نيضم) ملغ ةلزنملا مهتكأ نزف اول دلا)

 اومضايدلا م«داّرللَلِيفَو ضعَببا هردكو نم ميال "ا فييلع

 نيل جل انآ بد ونزرعش عضم نايك ضمد قرع يارتاق داسب ناوو الشال نيران اةروعداا فرك
 (ُرَسْوط اير دعا (عَدص ٌءَدِضاَق نو اهئي اود اكانع) جبون لاؤس
 رثمال ال يفاذك (َنيرْشْلْلا نعْضرْعَأَو) هضمأو مرهجا ىأ

 ةفآب مزمالك نكذل اب كب (َنيِئرْمملالانيَعكاَت ار داهحجاب
 وسال سيف نب دعو لئاكن بص اعلاو ةريغملا نيديلولا مهو

 مص مولي لا ثونعد برغ نيروسال او بلطللا نبا

 2201000 م هنو ادتبم لْدَضَو ةغص رخل ألا

 1 ف كح مم +
 | ناكلاواربتسالا نم (َتولؤَمَي مكر ْدَصْقْيِضِي كن منت)

- 

 ركو) هدوجيو هلا ناس لذ ىأ !(َكبَر ضب اًسيَنلم (زخسن (

 لَكَ لاَكَْيأَي قَحَتلَبَر دمار )نيلّصلل (َنْيِداَسلا َنِم

 ةهروس



 .5) حاصلا هل ننسي ىلا ويس : رص
 دفان اوربخا ام. طول موق مرو مو ذس ةنيدَم (ِةَنيدْلا لذ 1 وي

 ظ 0 طوني
 95 اكسل

 ١ قا 131 0 واوا

 ل اف نهوجوزمف وسلا اصف نم نو ديت ام (َنيِلعاف' سكنا

و ىأمكسو هيلع ىّصونلل باطخ«ع كرم )لاحت
 كتايح

 عيش َلَحاَق )نو دّدرني (قونمي خو ركس قل مم 1

 (ْملِإ /ااملي) سمسلا قورش تكو (َنيفرْسْط) لب ربج ةحمبج

 ولةماهططعسأَوءاهسل ىلا ير يجا عفر نأب (اهَلْفاَس) .0هلِئاَس) مارق ىأ

 انلاب اعط نيل مقْيِجيْنمةراَجح مولد انرطْساَو) ضرال ىلا

 و مّن ةينانحو لع تالالد (َتاَيآلروكذلا (كِنَد ف َّنا) ٍْ

 طولم وف ىرَف ىأ يما ارو) نيريتعملا نيرظانلا (ت 0 3

 ةربتعدالؤأ سرد د مر ماشلا ىلإ سيرف قدررط (يم

 ماىأ ةففخم (ناق نيس ل تار :
 موقمَوةّنيلا برد هت صرع وكيلا باطن

 ا مم اندَمَس .ا)اميعش مهٌيزككب (نيملإغل) بيعّس

 ماَمايل) ةكيالاو طول وف ىأ الازم ةةلص ٍ

 [دَعَلَو : تعا يم نورتتعتالذ او

 نيالا دوم مهو ماشلاو ةّنب دلل ن يبدا 2

 | اف مهكازشال لج لاق ابل بيذك نال احباض مهيدكسب
 اقرت تاكا ةقانلا فات ماني () ديحوتلاب



 انوذص ف امانْعْرَتَو) ض لكنم نام اولخم اواوهمس ىأ
 انا تيت رر ١ لت) مه نم لاح (ناوا ) دّعح (لَعْنِم |

 مال معةٌرسالانارؤدل يعش د وشم ظييااطرلا
 لهما نرتخ (ضْج)ادب أ (نيجرمت مم حام و) بعد (ّبَصَن
 (كيذع ناو مم ا نينزلا للا ا

 مارب ٍِيَص نع مهن 0 ةق)ملؤلا (يِإلاٍثاَرعلاَوظ) ةاصعلا
 اولْحَم ا للرحم تاوا را ن ناكالا هو

0 0 

١ 

 | تيد هدام م 0
 0 ماب كانْرعماَول بيدا
 الئ 0 (َنيطْناَمْلاَنم

 د ا
 2 امال ل

 ٍطولْل الا) مهكالهال طول موف ىأنيرفاك( نيم جوف
 00 ارم الإ) مناعال (نيجمبا زها
 ل ا اهرفكل بازول قا
 0 م

0 
 2( ورم او دق ك0 هيد 2 0



 باوعا

 ةلّصلص هل عم سب اي نيط (َنِاَصْلَصْنِم) مد [(تاَسنإلا
 رتكمتم ينو تمادوسأ نيل كج نيرقناذا توضأ
 ل بف ىأ (َلِيَق ْنِمْمانْملَحِب سيلب اهو نجما ابأ (تاخئاو)
 اركذا عقر ءانملا فذ غنت اهل نار الراى ومسار ان نم مومتلار ران نم) )مد

 | ةَمحْنِم لِإَصْل ص ْنماّرشب ىلا! ةكالمْلل كبَر َلاَق ذا)
 بود نئوينب) ترج (تقَنو) هنن (اي وساد وشم
 انئَجاَسةلاوعَعَف 0 ورلاةاصاواًيحر اصف
 هيف .(َنوُطَمجْْط هك المارس )ءاتحنالاب ةّيحت دوجس

 0 نام

 سم

 هنو امم
 يل براس

 ُلاَق) سانلاىأ (َنْونَحْتْبمْوَي ل! يزظْن اكبر ل اق)ءارحبا

 لؤالاةةفنلا ضو (مطلدلا ٍتفولا مي لان يرظنملا نِمَكناَ
 ياروح ال ل كلاونابدأ د دلال

 2 0 ىأ (نيصْلملا 0 واب

 ج2 بضل نيرم زل ىأ (ىدابع تا زوهر (مقحتك ل
 ع نيرفاكلا (َننواَحْلاَنَكحَبسانَم) نك لإ الروم ناَطْنْس
 ٠ ةكيسال)كعم كعب نَم ىأ (نيجمج نيعمأ مْدِع و1 مكس ناو

 | و هص) سم ا اح قارا
 ُ ممم يسم سس سس سس

 ١
1 

 لاعبو ,امي ىرخم (نوبْعَو) نيتراسب (تاَدَحْونْيِقْتْاَن نأ

  :ةاتسوا فومع كم نيللى (عالسيا زلط نالحهمل



 0 بالا تفاولاسف دارنا ه6: د

 نخل ا(ذاصبأ) تذس (ثرك اول علا نو دعصي

 (3زب سلق انْلَعَجْرَعلَو) كلذانلالّيخي (َنوُروُْسَم موف
 ناد 00 ناعرلاوازمباورؤنلاو لومار شتا
 لزانمهو توحاوول دلاو ىدبلو سؤملاو 5 را

 علا بَمَعلاَو لما هاو را هناي هس اوكلا
 زرنتلاو هلينشلاوازؤجا هلودراطتعو نازيملاقروغلا انو
 توحلاو سوّملا هلو ىرتشللو دسالا ابو سمشلاو ناطرشلا

 َنيرِظاّنِِ) بكوكلاب (َهانيَرو)ول دلاَو ىدجما هلو زْحِزو
 هلا) موحرم ( جر طيس لْيكْنِم) بيهشملاب هاذ ) ببلاب (اهانظفحَو
 كوك نقيض 0 نشل قرشا نم نكت
 اولنطس اهات د مَضْرَألا او)هلبخيوأ هيفْيوأ هقرحي ٠ .ىصي

 ايلتهأب كرت الذل تءاونالابج ( كسار اه اَنْيَمْل اقر
 انل عجور ةقممولعَم (ِنوُرْوَم مَن لكم اَهاَنْشَبن اور

 مكل انلّدج (و) بوُبحلا ور ايلا نم ايل اب ىَسِيإَعَم ايف"
 ياما وول ١نموأ نيف ارسل مْ س١

 هْنُس ادخن َدْيِعال اعْوَس ِ ةدئاز (ْنم)ام (ْناو) هسا عفن رب اغاو 0

 ملام ملتقي امو كح ناعم
 كرت اك) ام تجف باصتلا علت قول حايل ًنلَسْراَو)
 ماتو فوكو ناقاطم تر داعم ماهل
 م ءاو) مديأب هئازخ تسيل ىأ (َتيْ ا

 0 نحو
 0 نيمار

 0 ضئاخجَوف
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 ايْروَةَْعِص ةدايزي و فطتءءلطابلا نم ملل هظم (ِنْيْض ناْرَفَو)
 ةمايئعلا موب (اومَن نبل يمي يوَت) فينا ودي دّسملاب

 نينكتلا ترو (َنيِل تس اون اَكَوَل) نير ثلا لاو مهل اتاونيائاذا
 |مهنهدتب لاوهالان اف ليلّعَملل ليف كلذ نت ممرثكو هناف

 كرتا(معزَل) هليل ) ةلّيلَف ناّيحأ ىنالا كل ذاونمي يح نوَميْعِي آلف
 : (ميهللو) ماين دي ونعم اوك أير ريع اير اغكلا

 ( َنوُمْعَي ٌفْوَسَس) نامم.الا نع هريغو رجلا ل وطب لَم
 ناز (ْنمكْنَف [ امور امو)لاتملاب تملي رمال لف اذه .و شرمأ ةيفاعإ|

 دود ٌمولْعَم) لج (ٌباَدكاَنَكَو ل )اهل هأ ديرا (ِةْيْنَق)
 (َنورْجأَتْسِماَمَو اَهْلحْلَةَم م 1) ةدئاز (حص قبس ام)اهكالهال

 مكهيِلَع ها ص بسلا ةكمرافكيأ ول اًقَوإهنَع نورخأتي
 نول هيعزف نارلا ثكَلاهْيَلع لون ىلا اما

 هزت نقولك مم نارشلا اذه ناد بكل

 و) باذعلاب (قيححايال كَ لَم نيت تغب ىلا

 0 تا َنعلاب الملا لوزن :نيحىأ(نالوداك

 نك نلت )لصف ولن مال ديكأت نأ نانا )نيررخؤم

 ةرابزلارو في في صلأو لُيدبتلانم )ن ٌنوُظْفاَحن كلان طر ن نآرقلا

 قرف (ميم )السر (كِلْبَق نم ان[ سرا ْدَعلَو) صَمْنلاَو

 ات للا 0
 سو ةيلغمتلا لمص ل ةيلدنا خو شل كي

 كاوا بولو ىف بيزكسلا انل ار الشم ىأ كا دك
 (دب نوم ودال) هك هنماوالا كمر اذكعأ (نيِمرع ابْوَلَق ف)هلخدن

 ىأ نيله تلَحْدَمَ)ٍلسَو هيلع هللا لنص ىنملاب

 : ةاؤهركيه دارين أ ممْي نكتب ممي نحت نم مف هدا ةَّنِس

6 



 هب ( 8

 ام (نايور هؤازجوأ هلع ىأ (ْهْزَكَم هَّأَدنِعَو) هتبارخاوأ
 هب أبعيال ىتعملا (لاَمجيلةْنِملورَمِل) اعنا يهلك اح
 )ضو اهَقيَمح]رِوانه لايجماب دارملاوممسهت أالااورْضَيسالَو
 ماليغب ةءارق ىو تايشلارارّملا ىفاةههتشملا مالثسالا مئارشم
 ١ ليد مركم مظعت دارملاو ةفنن ن اذ لعتملا عفر لوزتل
 | ترطغني تاولمسلار ام ةيناثل لع هبس انو همكركملاب دارملا
 ذاكأمو رف ام لوال عواده لابياَرْحخَو ضرالاَْسْنَسَو هزم
 (زيرَعمَضاَنا)]رصنلاب (ذ]ْسُر ِءدْعَو فلاح هللا نكسسْحَحالَو)
 كدب مؤَيرركدا هاَصَعنم (َمياوذ) سهر جنالبل اخ
 (لكسسانارشحيف ةمايقلا موبوه (ْتاَومَتلاَو ٍصْرآْل ار ع ضْرَأْلا
 ثيدح حس ىورَو نيصيعَصْلاْسي دَحْفاكةّيَقن هاَْسب ضرا
 اوزرنو) طارصلا تل اة ذئمويس ازلان يأ لَسَو هيلع هه ص لشُش
 ين صبت رهحاي (عَرتَودَهَمْلا ِداَولاََي) وبلا ماوحرخ
 نور مهيطايش عّم نيدودنم (َيِْرَْمَْمْوَي) نر هأكلا
 ناره نم) ميت ماهل اَرس) لالغالاوأ دويتلا (ٍاَعْسآْلا
 رع املا ههوحؤ ولعت (يشعت وارانلالاعتشال علب أ نال

 ههَللاَن ارش قريخنم (ْتَب
 مايأرسداه فصنر رق يف قلكلا عيمج سياحي (ياَسجيلا مِن
 لرنأ ى أ (ساّنلل ْعَالَب) نارقلا 0اَنَه) كلذب ثيدح ين دلا

 (َوْه مار انم هيام (ولْهَيلَورب او َرِْل ور مهن

 #* لوم علا باص (باَيل ًالاا ولو ) ظعتي

 *« 2 (ةي[نوعشوعسة كم ياةروس) *
 1 يلا منِش)

 مل اول امسي
 ) تارإلا هذه

 ْ (زلأ مح
 نم ىنعمب َمْواصالاَو نارصلا (باّركلا تاي



 م6

 رض (ىحنامِلْحَت كن !آَسبَر) هيلا ماعلا لّمب لف دقو
 ا ل

 أ 1 ا 2 7-

 ': 0 نارام |

 هنا ثان يو لوز عهنامو ادع 001 نَلِتَق 9

 تثي ( ٌءْوَعمْوَي نينو 1 ىدلاو ْئرََو
 (َنوملاضلاْل مع اَنِع الو اَع هلأ نم اذا هلل َنَبَسحع الور كلا اق عضاسم ار ا( ظ

 0 ذعالب (لطد ا (زه يشوف (غا) ةكم له نم نو واكل

 نالفرصب صن لاي ىرتام لوهيل م لوهل اصب الاه ْيِف ُصضّضْتت

 قار ا ناقد هنأ

 (منيف اور معرصب لهم زط عمل اردني ال)ءامسلا ىلا (طرسو ظ

 : يو داع 9
 -هّم يملا موته (ْناَرَ وه (ٌباذَحْلا مريب ايمْؤَت)رافكلا (َساّيلا)

 اين اىلاانّدرت أ (اَنْرَخْلاَْي (اَنْرَجْلاَنَبَر)اورْضك/وْلظطَنْيْنْلالْوَعَمَف ف 0

 لسؤلا عتتو) ديجونلاب كتوم بحب يربو لب

 1 نم) جععلح(عْنسفآا ااودوكَْمَلَوُأ) اكيد هيل ل ١اعيف
 و ةرخآلاول اهم اورو شان 5 ككتراًيندلاف
 ا و < .:

 رج 'ةيومحلانم ككل ني
 اد كم ْلَقَو) اوريتعت مذ ن 6 0

 ضو أمل قاأودار |ُثْيَح( 1 ت(طركمر بو هيلع هلال ص نملاب



 ع6مخ

 مكعجرم (تريصم تنال ماين ديون مهل (ل)
 اًماوعْفْنيَو ٌةالَصلااومَعِْئاَوَسآَندْلاَى داَبِحِل لف رزتلا هل
 00 هاَنقزَر
 زلنا ادي يوترح ع - ةفاَدَصوأةلاخع 0

 0 : 0 َتاَرَمْلا

 0 ذاب (عررم 0 لاو ةتوكتلاب

 تيارتفيال اميكل فى نييراب (نَْبْبا دما ءسْمْسلا
 !نم هيفاونعتبتل (َناهَّلاَو) هيؤاومكنتل (َلْيَللا”مكلَرَم -يمَسَو)

 د 1
 ْناو) كاصم بّسحلبع (ُه جل أسام لك نمو 0 0

 ده هوضصخت ال ) مماعنأ نحمي (هّللا ةّيعناو َّلْحَت
 معلن ل اريثك(تاَوك ولظل)رفاملا(َناَسسِإْلاَت (
 ادهم ترا اَلاَقَز ارركذ ا قبر ةيعبلزمكلار
 انحرم هءاعو هدب احب 0-1 نمااذ نع 101111 (دْلَبْلا

 هدْيَصداَصِيالَو دَحأ هيف مظيالَو نانا د هيف كفسيال

 ديت ْنأ) نع(خبَو) دعب (ىنْيمجأو) هالخىلسحيالَو
 (سياَلَناريَْكن لص ا) مانضالا ىأ (َنْمٌماتَر َماَنضَألا
 لهأ نم (يمزتإف) ديجونلا لك ضحيت نفر ال م“ ةابعب
 م نا لعل ثضا ذه (ٌيِحَر روفَع هْعلّز اذ ناصع نمو) ىّب د

 اه ايسلجرعل لدن نما -5ثاقاانيَر) كرشلاضغيال
 ديور ةكموم ( عزز عدرا )رجا ما عمل يعامسا
 ةدلصلاوْمَمْيل اََر) ناقوطلالْيَق ناكىزلا ءدَحملا كيب
 (مملا) نحت ليتم (ىونت مساّنلا نص ابولق (َةَدئْف العجاف
 رورلاك دا هيلا تنم سانلا ةدئفأ لاو سايعنبالاَق
 (نونركسِيْدِهلَحَل تارا سهر زأَو) مهيط سانا



 0 0 هباالإهلا ال ىأ (ًةَبَمْط ظ

 ظ 0 ءامَسلا )اه: صنع /اهغزفو)ضرالاف
 !ىئقتباث نامبالا ةيك كل ذك داراب بير ند ابن ْنِحَكااَهرْم

 تفولكيياوذو هنكرب هلانيب اتلاف عصي هلو نم تا
 : دل سال انا نال نبي ِبْضَمَو)

 تيفو رع ركل اراك (ةدْربَخ مخوَركْلَتَمَو) نوصؤيف

 م 7 اَقْوَمْنم)تلصؤتسا ثدتجَ) لظنلا#
 اوي 3-2 قرع

 دولا ءىلك ىف (تبالاٍلْوَمْل اب انَم نيد اذن تيدي
 ١ ا

 0 ل قمميدَو م«ر نع

 تو دتهيالفرامكلا (َنيِمللَفلا د " :لضِيَو) نيؤيشلا»

 لعْحيو) ثي دم اىفاكىردن الن ولومي لبباوّصْل اي باول
 امرك أ (يهاةباولَذب نيل رظست رت مَا
 مال اب لهموَس)اولزن أ (اٌولَحَو) شرف ر اكره مك
 (تؤلْضَي) ناب طع (مقيج) كآلهلا راوسلا ناد كا
 0 1 اهالاواعجور رغما ( 000 7

 0 سوح هرب هع احح نجع يحاك ج تن هس شح حصص تع حد حد تمم 2 دع ع دعس اس وول قوم او



 1 / اطلتاممر انلالهأ وج نمل يسم اموه (يب داب شولمني)

 ءاَكيالَو) مرارملةرمدعب : رم ةٌرم دوب هرم هىلتبي (ةغّرجب)م ّدلاَو مت

 هبابشا ىإ شلات 0
 ِتَيَمَْوُهاَءَو ناَكَم لك نم) باذعلا عاونأ نمدل ةّيضتفملا
 لصتم ىو مطيع ٌتاَذَع) باذعلا كلذ دعت (ئاَرَوْنمَو

 مهلاغا) هنمل ديو ايم (ميَرباو كن ِبلا] ةفص (لَتَس)
 تليْشاوامَرك) اب عاذتنال امد ع ةقدّصو ةاصكَ ةكاّصلا

 1و هد بوب ديدن نيبال
 ظ اّنم) راعكت اىأ(َنوُرِرْعَيال)ادتبملارب دتبلاريخرورجلاَو هيلعر دعي ال

 مدل ابان هل نو دجال ىأ قوس ل ايندلا ف ولع( و

 ”انعايرظنت (َرت ديما )كالملا لالضلاَوْه كِل هطرش
 قلع ملا تاَوَسلاَقَلَحمَأ نار ريرّجت ماهفتشا
 ياس دج أّيَو) سانلا ابل يعدي نإ ْدْيَاَحَي نار ىلخب
 ىن الخ اىأ 0 ديد (نينز عب هللالع كلذ نين مب ِهللاَلَع َكِلَداَمَو) مكَدَي

 لاف اَعيجوَيي) معوفو محل ىص 0 دهب اميفَو هيفريبعتلاَو
 | مك اناَا) نيعوبتملا (اورمكتسا َنئِِّل) عابنالا (ئاَفَعْضلا
 ِهلاياْذَعْنماَنَع) نوع از (َنونْفْم ع اْلهبو) ع

 ى أ /اولاَق) ضيعبتلا هائلا نيستا ىللوالا نم (عهْس
 اد ىديلالا موعدا قايد كا كولا نوعوسلا

 .((لاةو) ام (صيخت) ةّرئاز ز (نمانل ام انربإ أم انريصْما اعرب اًنْيَلَع
 ةنمبا نالها لخدأو (ماآلاىضيأل سيلبا (ٌناَمْحَتلا

 نما دْعَو دعو مَن هيلءاوعممجاررانلا 00
 07 ناكرغم أ ية قزت) مقدم ارا

 اة ردقو هوم (نِاَطْلْسم) هد ءاز (ْنِص حي 0
 ل يح هايد نآ) نكل الا ا بعب اتم ىلع



 لا

 (نئاال ام كهملذيال عدعب نم نينار ةماص ومع ق)

 مهيدصْع ةهضاولا عاب (تاّديبْل ا مهلْس) !.) مداح ميز
 اوضعَيِل الا ىأ (منههاوض اف مٍدْيأ) مالاعأ ورش

 م 0 ا
 كا انور مكعز

 ىآزتيلش) لاَ

 ا ا ال
 بائالب (: رد ر)دابعلا قومح ارغلال ةيضيط اا
 م د )ام (نااول اق) توملا لجأ (ٌيمسملَجا ىلا )
 اسال الامان وال

5-0 
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 لق او نود دش ا

 انل منامال ىأ يش كلكم انَلاَمَو) باومسي (تؤنِيؤملا
 ىلع نومي ةامْلَعَنَريِصَسَلَو انيس اناده لََو) كلذ نم

 ا ل ا ذأ
0 0 

 :ثلو) نيرف اكلا (نيلياظلا نكره م 0
 اا هتلر مكداه دعب دنيز مضر(

 ِدْيِعَو ىاَحَو) ئدي نيبرماعم ىأ (ىاَعَم ف احْل)ضرالا :

 مهموف ىلعمهاب لشرلارصنتسا (اويْعتْساَو) باذعلاب
 دناعم (يينبع) هللا معاص نعربكتم (ٍلاَبَجْم كر سخ (َباَحو)

 اري (َقْسْفَو) اهلخدي 0مهجل) هماّمأ ىأ (وْئاَرَو ْنِم) قل ْ
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 مم 66

 روت 0 ا 0
 اب(وشال روما َْححا) بل لا (زيزبعلا)قيرط طاَرصْفل)
 .||ىزْلا) هربخا ّكتبم مفرلاو ةفص نعبامو نيب فطَعوأ لدي

 َنواَلثوَواديبعو اًءلخَو اكلم (ضْراْلا امو تاَوتلا امل
 َةاَّيحَأ) نوراتحي (َنوُيَحْسِي) تعد /َنْيِنْلا ليد باَّنَع نع
 المالا يد (ِّننأ ل ْيِبَسْنَع) سانلا (َتوُدِصِيَو ِةَرْخَدلالِعاَنُدلا
 ديعال الضو كمل وأ) ةَحوعم مو ليبّسلاىأ (َبَمْوْعْبَيَو)
 | َنيَبيِلِهِمْوَف) ةَحلب (ناسلبالا ٍلوُلسَر ْنِماَْلَسْرَأ امَو) قحا نع
 انسي نما! نسل ل ضي) هب ىأام مهمهنيل ىذه
 | ىَبوُم السر اذٌعلَو) هعنصو (ْمكحلا) هكلم ىف ( (ٌنيِزَحْلاَوْهَو
 | نو) لفارس نب (كءؤف جرخأ نآرهل الدو هلا (اَنَساَيأ

 مْرِكَد و) نامدالا رولا ىلا ززمكلا (تارللعلا
 معاطلا لع باَبصَلْكِل تالا ريكدتلا كلذ قنا

 هتاف وركز هدول سوم لاو ذ!)ر كذا (َ) معن

 0 مكوموُسَيتْوَعْرف لآ نم مَ << اذ

 دوتل ا دوخستب قو يخْسِسَو) نيدولوملا كاب
 اهو ببس نوكي ليمارس 0

 7 امنا قالب لو علا لى ث) نوره كلم
 هنأت داو ظَع يجر ص) ,ةالَباوأ

 دج و ديحوتل اب مجد

 57 ماَيأ

 ظ نكت

 270 2يجضرل اون متكون ْ < نإ)همومل (ىوملاق و
 0 2 0 ا
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 سعوا

 اللزنمباذعنم منام (َقاَواَلَوارصان (َكيَو) ةدئاز (ْنص
 اًمَعَجَف كيم نما الس نان )املا ةرتكب هو ربع

 لوم .رِل ناكاَمَو ) مهلشم تأوادالوأ َمْيَردَواجاَوْرَأ هي

 لل !نوبوبر م ديبَع الشأن ذابرإل ارباب أَيْنَ ) مم
 22 0007 هنم (هتأ تع ) هدي د هين بوتكم سا

 ؟دَعَو) اهريغوماكحالا َنِمءاْسِاَم هيف ديدشتلاو فيفحتلاب
 لزالاىف هييكاموهو ْْ هنمريغتي ال ىذلا هلصأ (باّدكلا ذأ
 صعب كَيِبرب) ليزا ام ىف ةيطرشلان تا
 فو نحم طرشلا باَوَحَو كلتايحْ بازئلانم مب (مه دج ىذا

 (غالَبْلاَكْيلعامتاَه) مهيد لبع (َّنْيَفَوَسنْواَ) كازف ىأ
 م«ناجيفانيلااوداصا ذا (ثاَسمجااَنَلَعَو) غيلبتلاالاكيلقال

 مضرأدصفن (ضزألاَ أناَن) ةكملهأ ىأ (اَوَرَي َنَوَأ)
 - 0 ل

 ا «عيظ هل
 «لكركك او هاذ هدازجاهل دحيد (سيفت كب سين

0 

 زل الاي ناراكلا لق رشمل
 و هيلع هال ص ملل م أَم أحلا ارادلاىث

 للاب قك) مهل (لك ًالَسرُم ٌتْسل) كل (وُرْمكَنيدْلا

 ل الع ةدنِعْنمَو) ق دص ىلع (:كنئَبو
 ىدمل نيتيآلا اول دن يذلا ىلارت ملا الا ةيكم مهاربا ةروش
 ع 1و تو سمو أ دراوأناتننوأ د»*

 نآرَملا انه كلذب هدارمب ملعادما (زلأ ِيَنلاَرمحَيِل لأ سل
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 « سو هيلعهماىدصوببلل ةيكْمتا ذه كب ئزممتسا اك (كِلبَ
 َنكَيكم!:بوقعل اب( ةئاوْمكَننللاتلهمأ سيل
 قال كبازنتسا نينا ناذكت هعتوم ماوه وأ اقع
 ٌرْشوريخزمت ل بسك سيت لكل ت) بقر (؟ئ قوه
 ِهُباولَسِحَو)اذَه لعل هفلا دم يا هداوهرو
 ([يرهَلا نوربخت يؤسس ألي ما هن هل (لطؤنمس ند ءاكرشت
 كيرشسال أر ملمس ينال وردا: و كيرشب عا رسل
 7 كرس ممومهسلد (هأ) كل ذ نعمللاعت همعل ناكولذا هل

 لِ َنْيَز لب)نطابلا ف هل ةقيمحال لطاب نظب (ٍلْوّصْلاَّنم
 وردا رط/(ليبسلانعاو لِصَو) ضرك( ه'ركماو سك
 رشالأل لعل اب اين اةلا قايم قيجاذع لديه نصل يدش اليضَت
 مانعىأ ساني نوه امَو) هنعدشا (قّسآةَرخألا باجل

 ادّيبم (َنوُمَملأ دع ىتلاِءََحا)ةفص (َلَدَم) دام (َقِاَو ْنِم)
 اداتجألا اهتمت نم ىرج) مكي نصح اميزعا ترا ال

 سمن هوست ماو (لضو) تضج( ا د)امْي لصؤيام لهْط
 عثلرشلا اْؤَمْناَنيْنَْلا)ةبهاع (َفَع 2 أ تر نابع

 ةلهوبمما دعك( تاكلني نيل اراه اكلا فطور
 ملام هتقفاومل كيل لري امي َنوحَيْطَتا دول نمؤم نم هرمنعو
 نريكرشلنم ها اعملاب كيلءاوبزحم نيزلا عياَرخ !َنِمْو)
 أمل لول صصنلاانعاَمَو نمحرلاركدكةضَْ دك صد سيلاق
 هيلاري كرم الو هلا دع ()ن أب ىأ (ث ا)حلا ل ري

 نارا( قارن الازنال قل دكَو) جرم مياَمِهْيْلاَو وعد
 َتتُحِبَت ا نيل و) سانلا نيب مب 0 برعلاة علي (اعب (ني رع ي)
 اصونف مهلم نم هيلا كنوعدي ءدي امد راوكلاى أ (مهءاوهأ
 منا تلا ا دسولاب لادم امدح



 0 سيدال نر نص

 يه 1
 تر راخادنس تالا سانيا ١

 | ماعز شام اهلظيف بكار لاريشسي نجما ىف ةرخشوأ بيطلاّنم
 اسال تر أ كيك زكر عجرم (ٍبأَم نْسُح ور .ؤيل)اهعطقياع
 1 ف 2 ير ل 2 1 ا

 َمكَب 'مَو) نارعلاىأ (َكِيِلاانْيَحْو أىذلا حُهَلَع)
 نم رل أ امو هل دوجيتسل اي اورعآ |ملاولاو ثيح (نمحّرلا
 2 وئويلَعَوْظال هَل ال ير وه) داي مهل (لقر
 ا ءربَسْف يبن تدكناهل اول اقاملل زن عِياَتَم
 ثععباَو ا مل انويعو ارا أ اهفانل لَعجْلَو
 ظ تروس اناره َناْؤلرو) يب كنا انوماكي فوللا ان ءابآ انل
 ضال ب)تممس (تَواَظَقو ا)انمكامأ نعتلَمن (00اًمجاعب
 اءنلال عي سلا (ت:ززألاوي لاوس ةاناويحي ناب تولي ميز
 «نراوحرما ,نواوحرمفا اًمارتوا ناو عرعن ود منامبإ اس نم الان مود الف
 مل 2 يع الا |

 ا 1 لكلا لاجل ياريم نعل

 درس معة يداي (معراَو) مهرفكو أ مهعنصب د (| وعْتِصاَعي

 يتبع ا برئاقرسالاو علام
 ك0

 0 زعس علو ةكم خو + حاف أ قح ةبيسدم لاب لسدقو ناَيْل



 بر نم كيل لزي محنه )نهج أَو
 ظعتي كد تيا !)ل بنمؤجال وهل عيال (ين أ نقاب ا
 هي ولدهم نودي َنينَلا)لوقعلاباتيصأ عايل اولوأ) اولو3)
 ين ةسيالَو) دهعلكو ز ذلا لات ىف مهقمهيل تذوخأملا

 نأ ربل 0 لل

 7 هني دط تبسم ندا اى ىلع

 مع 0 ا

 ْنيْدَع 0 :هيلاز ادلا 100 تاكا بال

 رثهجاو ذو ماجن م) نمأ طحن م 1نولسدُي ولخذي) ةماقا

 0 نا( بأ

 ا "اضع

 يماحل درمكا اب ضاق َنوُدِسَْو لصون أير نيا أم

 عدرا لا ور ها هجر نم دعبل( نيل (ةنيل منهل كئقوأا)
 (فرَرِلا طلب هن ادا١ مهام هر الار ادلاؤ ةُحيِسلا ةْيِقاعلا

 ىذ(اوحفَو) قى اوْخضَور ءاشد د نأ هقيضي 2 دّفبو اضن نمله عس ود

 يك اعورامف هولان اب ىأ (َيئنلا ايلا )رطب حرف ةكعلهأ
 هب متعب ليلق ئ : (ءاَتم اللة رخل :ةايح بنج قيل
 اا للا ةكلعأ نم (او اوُرَمَك نيد نس يلا لومَترو) بهذيو



 ها <مءو

 مد -_8

 راكا ماهفتس مهمل مي َداّبع قاس او دعتعاف (ٌمْيِلَع)
 نا لد ل اعل الا ة دامس نسم الو كان كمعالا سيل ىأ

 "ولاه ولد ايعلإو هل كيبرش الف هيف هل كلبرشال (عت لقول ا
 ىلاَعت (َلَرْسأ)ل اف لطابلاوق حلل الثم ٌبرض م هدايمْنهَملا
 اهئلمرادقم (اهددَقبميدْوأ تل اف)ارطم اع اهلا
 ذو ني ههجو لع اموه هيلعايلاع ابباَراَدَبَر ْلْيَسلاَلَمْخاَع)
 [|رهاوجنم (ر الق مّيلاءايلاو ءانلاب (َّنودَفْوَن ام ق)هوخحن و
 (ةَيْلِح) بلط هيب ا)سازمل او ةضصنل او بهن كضراللا
 ثمادير )تبي ذاا ذا ناوالاكمب عنعتشي (عاَتَمْو أ)ةنيز
 روكذما هَل دكر يكأ ا هيضنيب ىذل اهثيخو هو ليش ادي ز لثمىأ
 لسلام (ْديرلا اًمأة)امهلشدئأ (َلِطاَبْلاَوَنَحمأ هنا ُثرْضَيي)
 اَمأَو) هايم رس الطاب (ةافجْبَه د يقررهاو حبل نمهيلعدو امو
 ضرألاو) قبي(خلكمف )اوبل و. نم (َساّدلا 'مسيام
 _صعبوف قح | لع الع ناو عمي لمت لطابل ا ْز

 نبي (ٌبرْصْم)روكذملا (ٌَكِل رك, ناب تبا قح اوت تاقوالا
 ىناحلا) عاطلاب هوباتبأ ( ممرلاوب اتش أَن نْلِل ل انما ُهَنا)
 قامْمْهَل َناؤلاراعكلاهو (ة:لاونيححْسم ل َنبِدَلاَو) ةنحا
 كئلوا)باذحلا م (ٍمباْوَدَتْف له َحَم'هْْشمَو احح ضْرَدْلا

 | هتعرف عيال هولمع ام لكب ةزخاؤملاوهر (باسميا وسم
 , نطو لزنو ف شاملا قايل سومه اوم ئش



 عيه كوحن ال هنا نأ مريغو نحبانم هرعأب ىأ (وارْم أم
 .ةليمجا ةلاولاّرم (ميطمن اباًماوُرْحَي يح هيَمجدمهب سيو
 نعمثهُ) ٌدَرَمالَد)ا '(هل رم الق)ابا ذع (اًةوُسِْوَت هوس نانا كانو يملا

 (ينوذ نيل ءوس يادار[ نل ثيل اموراهريعالتت اممعملا

 5م »رب ذل اوه مفعهحنمي علاو) ةَدئاز (ّْنِم)سارمغىأ
 0-0 1290 قجاولازم نواب 0

 وهلا عسْتودرطملاب (لاقيلا استل (لاّقْتلا َباَسسلا)ىلخي 2 عيسي

 كايلي ى يايا كبس هقوب باجل ليوم كال

 ”لسريو) هلاىأ (هيعيِجْنِمْهكْباللا) مسي )لهوا
 تي نم(يبيصيف) باميلا نم جرت انفو (ٌقعِاَوَّصلا

 هوععدينمٍمَسو هيَ هللا ليصوبلا هيلآث عجل جر ىف لزن مرج
 ساح مأ ةضفم أ وره بهذ نمإ هدا امو هسا لوسر نم ل انذ
 : ناز دامكلا ىأ يو زءيأ رضحتب تيقذو هةعاصزب تل لرتفا

 ءوملا(ل الألي ِدَسَّوُهَو قا يف) هيلع هللا صولا ن ومد اخي
 هلال اهل اال هو هتلكى أ (يمملا وعد ىلاحت ثل)زخالاوأ

 هرييوأ (رن وأد نم)نو دبع اَيَلاَو ايل اب (َنْوعْدَي َنيَدْلاَو)

 (ال)نوبلطي ام (ْيِبْمْدهَل َنوُبِححْسِي ال امانصالا هت
 - رافع أملا ىلا هيك طسا( ب اينتس اكىأ طي يكات امنا

 هداه امَو)هْيِل ارثبل نم معاؤتراب يملا َمل)٠هوعدت ربا
 (تيرهاكلاءاع د امو) ءذ1م) مهل نيب يتسم مهام نب نكم نب! هاذ أ
 ا اًيض (لالَص ىيألإ):اًدلا ةّقيشحو أ مانصالا من دابعإ
 0 رم لست
 ولاه الر ديب نو نيكلابةركانمو تاما
 تربل بز و َْص) كموتل لهم ان (لق)اياشعلا نسال كتل
 ل ا )مم ف )ءرمغ باوتجال هولوضي مل نا هَ ليتالإف ضر دا
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 5 ٌدئَأ)ثعبلا نيرركم مقوم لان نعت ( فا كذبا
 ظ ١ قلخملا .اننا تتر داقلا نال لي جو انشأ ابار انك
 / نو نيتزمهلا فرو مت داعاىر داق لاثمر يعلم مدت امو
 لاخراو ةساتلا] يهشو ىلوالا قو َىّيَحل !انيعضوملا

 لوالافماهفتشالاب ها نة نيمو 1
 مم رباوريمك َننْلا كيل وأ ) هسكع ىرخاو ىنانلا قري او
 :فراتلا باص كْئلواَرْمِهَفاََع أ لالعالا كيلوا
 َنئولجتستَو) ءارسهةسأ بازل امهيل اهعتْس ف لزنو (َنوو د اخ
 1 رقاقة 6 ياللا ا

 (باقعلا قي ِدَمل كبَر نإ 1و١ مبا تامرمل لك كابس

 ىلع يعل 7) اله لْولاَوُرَمْكَنيَ
 1 لات لاق قاتلا ديلاتاّصعل 7-2-2 ظ
 تاّيالانايَتاكيلعرسسلو نيزواكل!فؤنع 6 ندم نأ

 تايالانم هيطعي امه مر ىلا هوعدي َىنب دا يؤم لكك )

 نما وركز نم عننا لكل محام ملْحَي هنن ا] نوحرتتيي امال
 (ماحر الا صتنت ضي أَم )كل ذريغو د َدَعَتِمَر دحاوو

 0 دقم ةدْنِعم موسكو )هنم (ْنا رت امو ) لمحأ ةّنم نم

 نو تام (ةاهشلاو بلال هزواجتيال ةحيور دعب

 اوَس) و دو ءاس رهتل اب تلخم لامير ملععل يكد هو
 املأ ل ْنَم) ىلاعَن هلبع ىف ("كنم

 5 ايرهاظ (ٌبرِإَسَو) ممالظب (ِلْيَلل اي )رتثتسم 07 افعال

 أمك امقَحُم) ناسنالل قرانا هقدرط ىاأرب رس ىف

 دوطخخي ميار و ( و يلح ْنمق)همارق (هْيَدَي يب نم (وْنَِدَي نمي نص) هبقتع



 ؟ا4

 كالذب هداّرمب ملعأ هللا ىمل 0 رب
 00 ١تاَيك) تايالا هذه (كأت)

 يقل م انآرلاأ علب جك نم َكِْيَل لس | ىْدْلاَو) نم

 ونمولال)هكم لهأ ىأ (ساّيل اَرثْكَن كل رز هيف كشال مَيحأ)
 ا . ردا هللالىلاحت كنع نم نأ

 ظ داعال نأب قد اصوهَو بنا :.الا وه دامع عجديملا ىأ

 للذ نخر )مب قيلي هاوتسا (شْوَعْلا لع ىْؤَتْسا يح) الصأ
 ( سم لجال) هك[ يف (ىرَْجي)امذم (كَرمْلاَو سنمشلا)

 0 أ يضقي مَالاْردي) َدُي) ةمايملاموي نبي( هكأب
 .(يكعل) ةرئدق تإل ا (تياَي (تمانكلا)

 0 0 (نيْما 6-2 امو َّلَحَج
 تذل الز (ٍتاّيألاروكذملا (كالَذ ىيَن !ناهشلا)هتملظب

 فَم) هلا حنصف (قوركسو (نوركْعَسمْوَّصِل) ىلاعت هّيِيبأ دحر ىلع
 اخف تاةصالتم (تاَروعْط) همام عاقب عطب وضرألا

 0 هريئكو لال يلف َو مجسَو بيط
 ىلعافطمع مفرلاب (ٌعْرْرَو باع ْنِم) نيت اسب (تانجو)

 مج (تاَونص يِخخَو) هلوفا نكت بانعأ عرج ارت ت
 /2و)هعورف بعشتتو دلو لصأ عج تال مو ونص
 ءايلاو امي امو تانمجاىأءاتلاب (َقسِن )ةدرمنم (ناونص
 لع اهصغت) ءايلارت نونلاب (لصَمَتَو ٍدِحاَو هاما روكدملاعأ
 ومو ضم احوولح نو + موك فاك مزعب ( لكلا ىف ضي
 ْوَمِْل تاب ال)روكذملا لل دف َث !)ىلاعَت هترر دق لم ال 2 نِم
 انكلا بينككت نم ليج اي (ْبمحَن نار (بمت ن ارق) ترتب دن (َتْولَعْمَيإ

 د



 مساع

 عت انمواَن أ) ةعضاو ةحج (ةريصن ىلع ِهَش١) نيد (لاووعُد ١
 (َّما َناَمْيسو) هلبف ام هنعربخملا دام هنعرم خلا دما انأ ى فلظع بنما
 ميال يبس ة|مح نم (َنيِكرشْلل نان امرق) :اكرشل نع هل اهيزنت
 ركن ونلاب ةءارق فو (تيوي هل اجل كبك | امَو)
 ءأمجالراّصمالا(ىَرقلا ليه "نما ةكك المال (ممل!) احنا
 . 4 مهل هج مم افمجىدا وبلال هأف الب لحأو
 ا 3 انسيكاو ل طنيف ضصْرَأْلا فكم له أ ىأ
 مييزكتب خهكالهان م مهرعأر حك ىأ خطبت نم

 0 ا ىأ قزف
 ( كد نونم ت12 3521ه ىأهاثلاو ءاتلاب (َنْولِفْحَت

 ىخارنذ يأ ال اجي آلا كابق نمانلسر أ اموت هيلعل داملةياَ
 نّميأ لؤْنْظَو ؛ؤْرلا) سي ب (سايتسا١ ١ ىجيههرصم

 معي نامإال ابي زكك دي دشتل اب (اون نكن أ |)لسرلا
 نم باودعو ام املأ لسرلا نأ تالا نط عاق
 ايد ممل يا انرصَن ْمحَءاجرر صنلا
 انْسْأَي ةَرسالَو ءاشن ْنَم) ضاماد دسم
 ١ دس لرلا 3م وصصقو ناكدَمل)نيكرشلا (َْبِه 21
 يبس نارقل اذه 1ىاكام) لومعلاباصأ (باَبَل آلي دا

 يل دي نب يلا قي ض) تاعك وز نات
 ندلاَف ردع كبح ( عش لكر نييس قيبفور تكل
 اوصخ (نؤنم ويم ْؤمل هجرت قر هل الّضلاّنم (ىّدهَو)
 + 9. مريع ةوددب مهعاتتنالركدلاب
 لوتيبو ةيال وركن بزل لاري الذل "ءيككم دعرلا ةرووس
 اًمارف ناولوالا هِسدَموأ يالا الس متسلاورمكّنبنلا
 يآ تروعُبرأو تسوأس مخوأ :.رأآوأ ثالث نيتي اللا



 نا

 ارزحرت 0 نيعئرأو أ عرسع مع ةقارع دق كو

 5 ع قهلينأ فسونىّصوف توملا |

 نما الو ةنس نرشعواث الث كعتم او أ ةرصم ىلا داع ْمس هن 6

 0 اننا كلل ا ىلا هش دفا ودي الأ

 اسؤرلاريبعت (ْثيواَحْهَل ليو ْأَت 1
 00 (ىتلو تناضزَآلاَو تاتا )قل اخ (يطاف)
 ابان (َنكِاَصلاب قمح وأىنسُم وون ركل اَواَن دات )

 اعلا ب كو مخ

 رمرم نص ىو صوف هول جم ؟ربق ىف نوجرّصملا حاَشنَو هنس

 ا م ا
 رابخأ (بْيِخل اإزتانِم) فسوبرمأ نمروكذملا (َكِلَذ) هكلمل
 _ةيضاودل (ْمْخَدَل 2 امو كيل! هْيِجَون) ليعاي كنعّباغام

 (تركي مز) هيِلَع اومزَعىأ هديك (مرشا وعماد! يسود
 العلل زّصحامن ااه ربذتف معصم فرعتذ م هضم مل ىأ ب
 (َكضْرَحْوْلَو) هكم لهأىأ (سياثلا دكا امو 0

 ( رت نم) نآرعن اىأ( ىأ يلع امو تين ؤوي) مام ىلع
 ادم دار هزاع اىأ مرام نا)هذحأت

 | م - 0 ارو ىلعةلاد ( 2 قي نم) كو (ننْركَ

 (توضرُْم امَعْْمَو)اْمو دهاشم (نلع تورم سْرَآلاَو
 انور سا 0 (َنِمْوْكاهَو! مْ نوركدسيال

 للو مانصالا ةداّشب مب (َن رسم مولا قزارلاقلاحجبا

 ْ) هكلت كلوهاك شالا كاك !كيرش ال كيبل مةيبلت ىف نولومي
 اثعت ةمن (ةَيشياع مَن نااوِسآَق ا)اونعي كلمامو
 "نورعشد ال مهَو) ةاجم (ةَنْعَب ايم (ةَنفَبعاتلا أت :واهتنأب ادع نصر

 ١ هوب اهرشفو (ىلئبَسه نه) مهل لع هلق اجنايتا تقوب

 ُْظ

 وعدا
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 ىعقليالو اهحير هيف نال اكو هل اًبراب ليربج هرمأ ةنحبا نم

 نوار صبر ريصي (تأي اجو ّلَع ةوَمْلاد) ىفوع الاىكتبم

 | ربصم شير نب تحزخ (ليعلات صو نيم هَ
 تلو عيدإل تلا م دالوأر هينب نمرضح نمل ( مون اق)
 اةَينائو مايا ثالث ةريسم لف لان م د ااسل هلة

 هل اول اَت)نوَمَفدّصل نوهفسش (ِنوُدْيَفَت نأ الْوْلاشكاوأ
 لف كطارف |نم (ميِدّمْلا)كئاطخ (َكِلالَصْول باشا

 ُرِيْمَمْلاَ» مل (نااَتَلَف) دهعلا دعب ليك ش امل ءاحرو هتبحم

 اي مل

 اناا مجت دي افوهْجَو قع ص يلا حرط امل ا ءنزحأ
 أمْجسانآبأ اياول اق َنوَمْمَت الامِلاٌنِمؤل يأ ل «[ت أ 0
 0 اهدار! ْمِعَمْس | فْوَسّلاَق نين اَكَنكاناانَبْؤم ان

 هب اجالا ىلابرف أ نوكيلر تل ىلا كل ذرخأ ( يحيا رون
 5 ترتسم

 هيلا مم (ىوتأ| برضمؤ ىف (ٌسُس وب َقَعاَولَحَد ار مملتل
 ارم ولاا مهل لاو هنلاخوأ هاو ءابأ(ويَوَبأ رعب
 ُ 5 00 هريرس ىلع فسوي ٌسلجَواولخدؤ (َنيِبِه اهنا

 هَنّوْخْلَو هاوبأ ىأ (وُْرخَورربرتسلا (ُسرَرعَل اََع) هعّم املج
 2 كلذ ىف مّدّيحت ناكو ةهيبج ةهيبج عضوال ءانحا دوج وفل

 1 مسمي مسم - ممسا -  ممسسما
 ا 1

 اهم يضم ايو د ل وااذه تبا )نازل
 1 ا سما سعال مس سس

 نسي مل (نيجعتسلا رسل نم رخل 3 !)ىلا (فَنَسْحَأ ْدَقَو اَنَحْفرَن
 |ةيدابلا ودبل ذَلِك ءاَحَور موخالخجئالثل امرك تيارت

 دن نوح اَنْيِيَو تيب ن اطيل د (غ زم ْن اليحب ْنص) ش

 | هعنص ىف يكحلا) هقلخجب (عطعْل وهات ابا

 | هه 0 ةرشع عبس وأ 1ةنسنرشعواٌئدرأ هودأ هدنعماوأَو
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 أ سنلا ىلا ثري ىَح هيلع صال ىذلا نزح ا مظعوه (قب
 هيطاَو) هيلاووكشلا عفنت ىزبلا وهف ريعىلاال (هَنَلِفْرْخَو)
 لاو ةَيحَوِهَو قدص فسويايؤر نأ نم (َنْوُبَْساِل امه أَِص
 الولامربخاوبلط أ ىيِجْلَو سونام اثبه ذأ باي

 || هلل يور نم سايل من )١ هتمحت مَا جْوَر )ا وطن (اوُسأي
 اًوَلَحَي الف) فسويل صموحم اوملط اذ (َنوُرِفاكْلاَمْوَمْلا قل
 انكر عوج رضا انَلْطََو انَسصْريرَمْلا امن اباوع
 تااىوابم ةاّررل اهار نملك اهعذ دي َرعوف دم ( ةاَحْيرُم ٌرعاضسب

 اَنْيلَع قَدَصتَو لي اانل) 1 (ِتْوأَق اجري اذو وبز هارد
 مون َنيِقذِصَسْلا ىَرجي هنأ َن 0 ةعانللا
 |ناَق)ُم ا نيت دال نمو جبل كد رداو مملع قرف

 7 نر : فوم .ويب لعام حنبل انين مهل
 22050 يل قاف دعو هل ضن يجادل عَ

 هوئفرعنأ دعب (اًولاَإ فسوب,مأه يلا لود ام (َنْولِع اب
 لست نيتزملاقيقحتب (كّنئَأ) نيتبتتم هلث امش نمر هيظ امل
 لاق تسوي كنألانيهجول ل عاممنَب تل لاخداَو يناثلا
 هنا نحال يال نأ نس (نم ْلَد جَأاَذَهَو يسب انأ
 خرا هس َناَف) هل انيام لع (رِجصو ور ههل تعا

 هَل اًتاؤولاقدررمضملا عضومرهاظلا مضو ديد نا رجأ
 ةذننع ا ريغ كلاب ا 00 كاّضف كرم ادع

 بيرحاللاوو كلان :الماراو خا أ (نيِطاحح نانا ىأ

 صيف مو فبل تناولت

 وهو بحب او هّدنعؤف ناكرانلا ف قل نيج هّسبل نك ديف



 مم

 أ زولعت ىأل وعملا ىلا فيض 1 بص |
 | فرس نمل يمل (ةريصاَيعاَتم ام ْدِجَو نمل دخان نأ) نمدهاب
 ”.اينالف َنْوِلاَضل) ريغان ذأ نا )و ةالَثا) بدكلانم١ ءازررح

 ريو ديلولل ملصيدر لضم ميج وفر تعا موصلة ثي!اوسني
 ادوهمايأ وأ ل وأل يبو ر انس ( ا د

 خلو (هَتاَنِماادهيع (اَمْئْوَم 'كيلَءَدَحْأذَو مكايأ َنااوبْسْملأ)
 يردي ا ٌَمظَّرْه) ةدناز منبت ثبتنا
 رصمٌصرأ (ضْرأْلا) قراؤا عينا لبق نم هريح دبع

 أ ص الذب ( ىلا" ْوآ)هملا 2-2-2-7

 نبأ ان كب لالوعجت )مهل دعأ (نيبكاج ا يَخَوْهَو)
 اذهاشمزم نقيس (انئلَءامِوإل!) هيلع (ان دهّسامو قرس كنب ثا
 ئوللاءاطعانيحانَعَب اع انعينملل قامو لحرف ءاضلا
 ل لا ةيرَمْل السام ءزمتاب ل قرسب 32010 لعولو (َنيطد احا

 دعك ؟(ٌسجلاورمهلزشاو اهلها ىلا مبرآىآ 6 ارمصص ىف ( امض

 َتوماَصلاَن!َو) ناعتكموق مو (اينانلسما 16 قلارريعلان اريصأ

 .تسيز (ْتْلَوَسْلَبْل اَو)َكِلَذ هلاولاوَو هيلا اوحَحَيرف انلوتفا وف ىف
 فسويرعأ نم مهم قبسا م وهما ءوَملَعْمَع ار ص ارم كتمت 5 5ك '

 ةزناو ف شوبب (م تاي نأ ناصع ىربص نجس

 ) م لودر عصف ) قا مك لع ) ميما و“ ذآ اتي

١ 

 ناضل ا ميس لا

 دال ب وركمم وجم ٌجِلغَك كوم هيلع نرحب ئاكجنم ظ

 نير وح تلا لا وطال يقال
 دول يف 0 هب 2 0
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 اهلاقر ليجك مرو لم ب ين اوزمامطلازم روبن

 دال اق كسل انسجام نبع دَّل) بجبل حم هيف مق ( هَشاَث |

 د نورا (اًولاَقِر اضفانِفرس ام (َنيَبِداَسااَمَد

 سوقران انكم مكاوق نبذ مكن ار قداشلا يأ( ْواَرح

 قرتسل هزخَي ىنركجلو نم) هربخأدتبم وارجوا مكيف دجوو
 | ريعال فقورشملاىأ (ًءْواْرَج) قراتلاىأ (َولهَف) هلوقبدكا غ

 ' نيالا عر هدر ادا كريت بيرم 123 0
 !(نمتيعُو أبأدَبَق) متيعوأش يتفتل فسويلاوهرصنو ورصد َهَق ا

 ةباتلاىآ هجرس َمح) هي الثل ْيِخآِاَعو َلْيَق!اهشتفف
 نط عت ثويِلاَمْذ كر ديكل كلَ كاتو مْيِجآِءاَعو نم)

 | | اًميِهَر ناسا زينل ُلْحاَيِلإ ف سود (َن كاما هيَحأ ذخأ ىفلايتحألا
 دنع ما هدنع هءاّرج َنالرصم كلم كح (ِكلِملا نو فا رسلان ع

 2 انت نأ الاز قاقرتسال اهل قورتملا ثم يرن برضلا'

 .«جاملاي ما ةئيتمالا ءذخل نم نكي مل ىأ هبب كح هذه

 34 الالات اجرت مكزلا ملسب مماوجف هتوغا لاؤم
 || ناك نيقولحلانم نم ( معك لظَقْوُكَوإ فسويكم علا نيو

 ده قرش نا اولا ىلاعتههاىلا هني ىحهنم م

 نم امصما ىلال قرَس ناكر, ف سوي ىأ (ْلْبَشْنم مال أ قرم

 ادني موه تك مشب اَهرَسَو٠ءديعي الذل 0

 ا لاق) هل وقف ىلا ةماكلل يملا (تهاراهرهظم
 كيب أ نم ماه مكضرَسل هيخلو ضسود نم (اناكفز رس جْسَأ)

 ظ هرمأق نوركرت (ٌنْوعِصس امب) اعمّلْعأ ساو عآ شاور هل كرلظو

 (لتتوانيزكهبجي ريكا سابا :لنازير علان ااياوناق) |

 0 (ان حن! هفارف مرج للاهل هد و نع 0

 (هقا0 12ج لاو كلامف خف نونبر اَرَئاَن ار هنمالدب||

 ولاَو



 اوم ابي ْئِرفَو انهن م لع كلل كالل مارك نم بلطم َْش ىأ ىأ
 0 زل مالكا ةلاؤركد ونار وشل
 اًناَحأ مْ َور ماعطلا يشر مهل ةريملاب أن (انلْهاْريَمَراَنْيلا

 | كالا لعلب ني نييك زيي لنك كة انبخإل (ريِج لَك ْراَدْرَنَ
 ويانه | 016 نورد نع هسا ْنلَل )م اريل

 اوبلغتو أ اودوم نأب (ٌقكي طاح نا اَنلراوملعْنأب
 |( نوم زو كل دى وب اجبافرب نانا ااوسيطتاال
 ءاّساو ديب (ٌنيكو) جنو نم (ْنْوَمْتاَملَعاَشاَلاَذ)كلذب
 اولخر اًودِجاو باي نم)رصم (اولْخَْتال ضباب لاق ز)رمهعم

 عهد (ىعاامو)ن :1(ىعأ امور نيَعلا ميصتالئل (ِةَوَريفَص باَونآنم
 مكنلَع هرّداق (ئكَش) دان ( (ْنِم هَل َنِم) كلذ ىلوتعب (يكَيَح)
 (تْطَوَنو هد ءدحو (ونيالا'ركحا)ام (نإ) ةقمش ٌكلذامتات

 الحر أ[ و) ىلا عت ل اق (َنْوضَوَمْل طوس ِيلَعَو) تندَو هب
 ها كعب َناكاَم)نيدرطتم ىأ (ْيضوبأ ضرع مهرمأ ثْيِحْنع

 َتْوَسْعَلس فَ ىف ةحباحإن كل الو (الاعتشب) ةدئاز (ْنص)ْناضَف ىأ
 هامل م عوذل كابو) ةقفْس نيحلا مفد هَراَرا َنصَو (اهاَضَق
 ١ ل نولي الا رافكلا »و (سائلارشْكاّنكلَو) هاياانملعتل
 ف! لاق هاَحَأِهْيَلا) مص (ىَرتا ٌفْس ان اواتمالو) ةايذصأا
 ال دّسحمانم َنْؤاْفب او ما نرحت سِنَيِبَت الق لوح انآ
 هيدي نأ ىلع لاسحَس نأ لع هما اونو معربذيالنأ مأو

 .٠ اهي ذه

 بهذنم عاصم ( ميال مجهز اهب وْ ره لْد) هدنع
 |ٌتذْؤُم تذأ 7 نين عهيخ ل طر فاره وجاب متم
 ْ | (ليملا اهني آر نسوي ل نعمه اضمن ا دعت دانم ىدان

 ا خم

 ا لكل 57 0 راسل م

١ 

 ع
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 اما لاو ناهض راباصاولعل ستلخدو (َن ْوَمَسَي ْ

 ارصيترع نادهضلب ملاوراتمل ن يمباينبالا (ٌفسوُي ءَوْخا ءاَجَو)
 أذل عَو)' 9 دوخل م | (لافَرَعَف هيلع اَولَحَرَق )مب ماَمطلا طمد

 هولاكو هكالق مخظ وب هدهع دعبل نودرعيال (توزكتم
 ةريمل اولاقف ىدألب مدة أ ام مييلَكركملاكل اعف ةّيناربعلاب
 دالب نماولأو منأ نأ نفي لا ناذاعماول ات نويعمكلمل لاف

 معن اولاق ريغ د الوأ هلو لاق هسبا نب بوقميانوب أو نام :

 هيلا انبحأ َناكو هب هلاف كلهانرزعصأ به نؤرش عيش انك

 الور اركز زن ايرمأ هني ستيل هسبتحاذ هقيقش قير 2

 جنبا نع 0 (مزاهجي م َرْفج
- 

 الياش ع (نوِدَرْمْتاَلَو) ةريمىأ (ىدنع'

 دهتجس ابا عد ِواَرئساْول اقراودرتت الواومرخ أ ليك.

 ةءارقىفو َيَيْنِسِلَّل اًمَو) كلذ (َنْولِعاَمَلاَن!َو) هنم هيلطىف
 «وةريلا نم اهب اونا ىجلا (ّضَّع 0

 القت اًدااَبورعَتْمْلَمَل) عةيعوأ مهلا حر ىف ) مه
 مهنا انيلا(تولعجريمهلعل) : 0

 5 م, لاوعَج همي 0

 : تا ا

 اسيراذ هزه مهو مكرييم اضفاح ةءارق ىو (اًَطْمِحرْبَخ ا

 1 داو انك هظنحب نمي ناوجرأاذ نيالا حر اوهو)

 ”ايفتسا امى امان ابأ اياول او ْمْوَل!ْت َرز َمَمَعاصِباو دحر

 ىأ



 اذذار نك أش( خام لاق
 م

 َُنْدَو ذ ذو انانآق حلال صو (صصطح آل ازيزعلا تتلف تي 1

 نعوتدو اره لوه ىف (َنيَقداَصْل نيام هم نع | و هيد نع
 يمكن ابل بلى!( لاّمف كاذب تسوجربخأ

 يله ناو لاح عييلاب)هلهأ ىف (ةنْخأ ل نيا زيزعلا

 |لازلإرم يَ عرب امَو) لاقف هل عضاوت م (َنيس انادي
 اىنعمب مالا وسل ابررمال 5 نك داتا سعب نسل 1

 نشا ثزملا ُلاَقَو ّمِحَرْزوْفَعَْر َنا)هميصغف (َفَِر حَر) ينمو ش

 | م ءاي كيرش نود اصل اخ لجأ (ىبصنل ةضِلخحْسآ مب
 مهل أعَر 2 رنجت لهأ عد عدو ماعد كاملا بجأل اَدَو لوشرلا| 1

 ١ هل (َناق2كاَئلق) هيلع ل خوان اصحاب ايث سبلرو لّستع ان
 ا 22

 «نقؤارزكاعرز ز 00 العفن نأ ىرتازامم ؤ

 / قلت كيلا قاب هلبنم ف ماءطلاختاو ةبصنحلانينتسلا |
 500 فسود (لاهاذج ىلن (لاورانبب كنغول اقف كساور امل

 اهرمأب ملِعَو ظفحوذ (ٌعلَءظينَحَي!ر صم ضرأ (ضزالا
 نم صال اب هيلع اذماعذ اك َكَدَكَو) بساحو باك ْيْسَ
 لي مَوَبَتَي مز رصمصرأ (ضزال ان يفش وياكم نجلا

 ثكاللانا ةَّضَملا ىو سبحاو ,ىيضلادعب (ةاقق 0

 0 تامّو هلْ عوير علا ناجم هالو ءرجخو هوت 0

 دعلاماقأو نيَدلَوهل تدلووةاَرْذعاك دوف ّنأرعا | أ

 رج 0 ع تا
5 
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 ناوي وسأل ايندلارجأ نم (َديَح رجلا هررخال رجالا نيك١

 2 ضل دا



 م 0 3

 0 . ا

 يقال ةدضلاريثكلا (قيِذَصِلااَييأ ةتئيوي)اّي لاف تسوي
 7 ا اب عجسو 1-2 .

 ينم ميس اوعرزاوأ ا اء

 وكر (هوْرَذَف د صحا)نامشلا عيّسلا ل دوأ: ىو ةحباتتم
 ٌرشب)هوسر اذ منول انامل ار دضياللل سس يف
 | تابدجم ماء عِنَس) :س) تاس اعبسلاىأ (َكيذدْعَبْنِم أب
 بقلم (ٌنَل حوامل ان) فاما علا يوان هر باعسع

 اَنمةليِنَمؤل أر نوف ,نولكات ىأ تاييصرملان ينك اف عور :زملا

 برج عبسلاع أ( كلذ ٍدْحِب نم ىفأي 2 ١نورخدن (َنْؤنِضحع

 باٌتعال ا (نورصْمعَي ِهَيِؤَو)رطملاب اممللاب (ساّنلا املا َثاَحْي ِهْيِف ماع

 0 ل

 دوسَرلا» ف سويا (:ءانباّرفراعربعىذلاب ىأ يوتا
 كلير رز ىلا عج را منو .اهظلادصات ينام مورا يلطو

 نين َنْعَطَفَْح اللا ِةوسْيلا)لاحلاَباَِر لأي نأ (هل شاف

 قرنا



1 0 2 

 2 2 ةلغقنلا] ىفىلذو أتي ات اين

 يرى !) هلومب ءاؤف غاعء ام. ىلع تحي (نيَر ل عاَتع

 ديكات (ط ةَرحأل اييهَو هاب نويمؤدال م يؤق) نيد (ةذِم
 تموقعدو فاسو موِهاَرْبإ ىلا رمت ْعْبَاَو َنوُربو!َك
 انتمصمل يول ةَدئاَز نِمِهَساب كلرشس نآانل) ىقنسَي (تاكام

 هك انككر سان لَعَو انيَلَع هنا بضم ْنِم)ديجوتبلا كلَ

 6 رشم هلا (نودكَتبالاراكلاههو (سساّتلا :

 . هرم تاب نتي ا) كاس (ىكحاصاي (ىكحاص اير ل اعف ناي الى

 وي امرنا هنس اربح نايل ليوا لي
 اتانصآ ( ميم موجب اسأل ا) هريغئأ ميو نم

 هج نطلش نما هاجم د (ابب هنأ رن ام مك اَبآَو جس )
 ليمدال نأ أرَمأ) هدحو (وُنيال! )ءاَضَملا ءاضملا (مركحملأ) ام عننل) نامي و

 2 اةك(و) ميقنسلا تصلنا )ديحونلا متري: ]

 كتانفلام 0 (تومْعيال)رامكلامهو (َساّنلا
 دعت حر اًسلاىأ مدحت ْذَحا مْ ْنلْييحاَصاَير نوكرشيف

 طل حو 2 5 ١

 | (نظى 0 و
 الشك دنع نركرا) قاشلاوهو ينم ناب :1) نميأ
 ىأ(ةاضأت) "عرج اهلظ ايوبح امال متلو نال ليف
 1 مسوي ثكم (َتله هين دنع فسوي (رْكَذ ْناَطْيَّشلا) قاسلا
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 | ةسيدم (ةَنيدلْءَوْسِي َلاَمَو)عاس وري اربخشاو نيئآلا

 اهنعَشْلَف هِيَ نم) اه ديع هاند ورب ْنْرَمْلا أر مار صم
 0 00 مهالغىأ اهيلق فاغش هّيحلخت ىأزديع مخ

 ناب نهركمب تعيس الذ! ءابأاهنجج نب ينويطا طخ (لالم
 مِن اماعط 620 طهي (ْن دْدْعَأ ًاَوَنِهْيل! تسر اراه !

 قلك تطعأ (ساَد) حن نبال أوشك م دنع نع ءاكتالا نيكتلاب

 ةَنيار اق َنِهَلَع ينال كيل تلانرا مناك
 لشاب نرعشي مو نيك كتل بجوز هن طغم ظ

 فسوي ىأ (اَذَهاَمِإ هل اهءزنت من تع
 001 م كَما !اذه)ام (ْنااَرََسَب
 (ٌتلاَق)نسح ارطنس ص عا نأ 9من زكر ا ةيضلاو ثلا

 1 ا الزير زعلا ةأررما
 | كيت نع دن دَواَر َنَملَو) احر ذعل نيب هبحيف (ميِفبتم
 سبل مب ([0 امل مضَي ل نْحَلو) عنتم | (عَصْشتْساَ
 كتالوم مطأ هل نلقف نيلئلذلا نعال َضاَنوكملو
 . ب افريصم لاو هيلا نوع دداَس لإ ُتَحَ ني َلاَبَر اقر
 يلا نيله ان نم)رصأ (نكأَو نَا لم أ (بضا هديك
 ( ٌةُّسَرادْل باحجْس اف) ىلاعت ل اناملي ايلا ندب دضملاَو

 (ْمِلَعْلال لوقلل (ٌمْيِمسلاَوُه ثا نحَدم هْنَع ٌقَرَصَم) هءاعد

 ا ب ْنِصمْيْلا هَ ادب مَع من لعفلاب

 ىلا (ىَح :ة1يلاذَ لكل وني نأ تسوية ءارب لع
 جتا َعَملَحدو) نيس س انلامالكِه يف مطصني (نيح)
 هماعط بِحاصْرحالاَو هيا امه دحأ كلملل نآمالغ الغ (ناّيَتف
 فاّسلا (هدع محل او)هريتختل الاقفايؤزلا معي هايأرف
 ماعطلإْبحاص عْدَدَهالاَلاَدَو) ابنعىأ (/ًرمجْصْنع ناني !)



 06 "اعز هانيبزجاك(َنيَدكَور ابن ثعبي

 تبلط ىأ (هيم هال ف (ةعنْبَورهَوَبا َةَواَمْوز

 هَل (ْتَل اَقَو) تيبلل (َباَوُنَالاَنَمَلَتَعَو) هع اوي نأ هنم
 اعخلو اهلارنكب َءءرف فو نيا ما أوه ىأ لل َتْيَه
 ىلا ىأ نَسا) كلذ نم ساب ذولعأ (يّساَذ اَعَم َلاَق)» هع
 ى.نوحأالف ىاعم (َىاَوْنَمَنَسْحَأ) ىديَس (َقر) قارتش
 تلو هزل موا يال ناتلاعا 5 هما

 ىارْن ا الْوْلا كلذ دّصَق هبي مسو) عايل هنس تدلع

 ال ل يلا
 اننرأ(َكَِدَكر هما الول باّوجو هايانأن م تويهش تجر

 نم! تا)انزلا ناتنغل ادن اينما( ءولسلاهَنَع فرصا ناقيربلا
 زبر املا ىأ ا ماللا مب ةءارق ىنَو ةعاطلاىف(ّنِد ملأ انام

 تا بايب اًمبحْساَو)

 ُهَصِيِف) تقش (ْث لَك َو)اَهْيلا هت ذجو يوت تاكللمأم

 تقمزنف (باَيْلا رن )اجهز (اه ٌديَسرا دو يملأ َوِربذ هر

 تأ الالانز موْسَكِيْهأَر ها ل
 لاو بيضي نأب

 |هيهأ نيهان ديرو بضم زوار نهرا ل ١
 نم لف ةضيف َناكْنا) ل اعف دهللا ىف ناكنأ ىوراهمم نبا

 ةصيف َناكْنايَو نين هيد اكل !ًسيوهَو تو دّصف)مادق "دق (ليّديَف |

 ىاازلق نيد اَضلاَنمَوهَو تبْدَكم) نلخ شادن

 نم ءازجام كلود ىأ (ئتاَلاَقْربُذ نِمَّدُ ُهَصرَف) اهجوز
 (مظع) ءاسنلا اها (قكرْيكَو! كييك نم) #ئادارأ

 ةيشداالال هركذت الرمال لذه نت نيرعأ منسي ايولاذ 1

 تيب اأ ني تاكا دإر اطيل دان( عويس



 ا 0
 هعررنا اول او هّقشنعاولهذو اهدي هوزيطلو ةلكا وحبذا قاما

 تدير (ْنَلَوَسْلَِ) منك عواصيعص ءآر ا؛كبوقعي لا دل

 ث هيف عزجال (ٌلْيِقبْرنَصْف )ب هوَملَع طن (خ اكتشف كلر

 هنم بولطملا (ْن (لتتلاهئاور كرما فوذكانبسربخ
 فس ةءاجو) فسويبرمأ نم ٌنوركذدت مي ا

 تقٍت نم اًجيرق اول ز نفرضم ى إ نّيدَّم نين وز واسم عَراَيَم
 لكسرأ (ّىَنزأو) هنمقتسيلو رعد يراك

 جيرسي َلاَع) ءاراهلف هحيرحأو فسوياببن نا
 0 كتقوا 0 ىرضحاىأ زاهي اهؤادنو ىرشد ةءارف قر

 يءارم اونخبأ ىأ نورس َو) هودأف متوخل مب اول كذ (؟ الغإ
 نإ افوخ نسوي تكسو قب ان ديعانماولاة نبه اضم

 (سخمو) خف ءوعات (ٌوَرْشَو نولضيامب جل اسآَق)هولَتَحَي
 وماكو ر نبرشعو نين اوأ نتعاون صقان

 هعابفر جم ملأ ةرايتلا بتءايخ نعال ٌنِمدِيِف) من وخل ىأ 0

 ادور لش و زوارانب نشب رشا عدلا
 ءامهلز مي ضال زسزعلاريؤطقوهو رض نم ءارتشا ىلا
 وس اوه رمت وأ انعفتي نأ عدعإاب دنع هماقم (ْئاَوْتْم مركأ)

 انفطععو بجبال َسَعلاّنم هانيحم اك (ُكل ٌدَكو) 'روصح اكو
 علب قرص ضرأ (ضزآلا قش لاَ انكمرزمر ٠'ايلق هيلا
 ىلع فطعأيؤ ,ورلارب يش (ثيراحآلا لوني لِمَ باتا

 كَعّبلاَغ ُهشاَو )ةدئازواولاو , كل مجل ىأ انكمب ف ةليدمردّقم

 رانكلا مهو سانام اَنلاَرْك نور ئن ءزم ال يلاَعت (ةرمأ

 و 0 ( هَّدّسَأ ملي اذ عنْوُبْعَب ال

 تالِصنيدلاواهتن لعل: يحس( فات [) ثألل 71
 تمسح كسل يلا
 ريم ص ع بسس ع 10 د د سا هوو بو دع همس جدال
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 ليل ةديِعي ضرأب ىأ اّضْرآ ءوخَرطأو أ فسباولَدفا) انيلَع ظ
 نما ْؤكَتَو) ريع تغليالو كيل تل يمي نأب كتي اجو
 نتن (نيا ساو هحيطوأ فسوي لت دعت ىأ يدع
 | هوبرطأ (ةو ملأ قسيوي اولَمعن الز دوه وه أتم ذاق َلاَق)
 دملد) مهاب ةءارق ىفقرشبلا ملغ 20000
 |قيرنسل ةدرنسلاّنم محد رام تيا مكن ار نيرفانملا (ةَراّيَّسلا
 ّ هل انو فسوي لع اَسمْأَت الا ال كل اماناَبَأ اياؤل او) كل ذب اوننكأف
 ري اءارصتملاىلا َدَعاَنعَم ةلِسْزآ) هحناصمب نومتا انل(ةوعمانل

 | وطار عنو طخنن اه اناقنوا مق ءايلاو نوملاب (ُبَحْلِتَو
 سل ى) هدارغل بر ماه ذ ىأ عا اوه دن نأ دزنعل ن أ لاَ

 تايادلا ةريثكم ارأ تاكو !تيال ثْنّدلا لاين

 0 مال ينير وذ نولوغشم تولوا ةَنَسَ را
 توزجاع (تورسس اخذ اانا ) ةعامج (ةيَسضاع نحو ل ه1

 0 |ومزرع ماونعجَاَو .ايهَراَئلق) هما ١

 تأ دعب كلذ اولَعفىأ وزع امل ماوجو تاي ا

 0 هولدأَو هلق ةَداَراو هتناهاو يرض دعب هضم اوعزن

 رحت ىلا ىوأ  ءأملاىفط مَسف توئمل هومر ثبلا تصد ىلا

 0 ةرخص ب ءئعراو دار أف مّمجر نظيمءاشبأف هو هودانف

 وأ ةْنَسْنْسَع عبَسهلَو ةقيفحو تح ويلا اَنْيَحْوَاَو)
 معيبضبا ئه مب ما زهزمأيزموبلا دعب (مدََِل) هياَّصلانيطتانو د

 |تاَسِع 'هابأااجَو) اَسِع مايا فاجَو) ءابنالال اح كب نور ت 0

 ثور زن (قيَيْسْح نهد نان امأ ايا انااا اياول اق نكس ءاسملاَتَف
 _ (نمؤمرتشأ امو شرا لعاق)انبايث يدي تشو

 0-2 ٍِداَص0صْولَو انَل) قدّصم

 صدا نلظلاءىيت َتناَو فيكد فسويبةّي



 د دل

 2 1 عل 00 دام ةركمفسوي ةروس)

 هذه (َكْلي) لل ذب هدارمب ملأ هدا (رثآ يحيل 1 لانا 0

 نيل نعوم ةئانمالاو نارتلا بانك ثج7تايالا |
 برعلا ةَحلب جيران ارق هان نال دل

 0 عده 20

 كار كارل كلينر انك الم اب انني ااه سل عت َكْيْلَع

 وك هيلين ءار ىأ ةغهنع
 ءايت ةلالدرسكلااب تب 1 يقنب ي 2

 نع تبل ةفوذحم فلأ ءةلالد جعل و ةفو ذيحلا ةفانمالاا
 كلا هلا وأ سوكَرَسعَدَحَأ ) مانملاف م :قلردايلا

 0-0 'ءايلاب مج (َنيِدجاَس ىلا ديكات (ِْضارا (2ْغْئَأَر ظ

 صصمَت ال قنابل اَد)ء 'ءالقعلا تاغص نموه ىذل ارواب

 ككالك ىفاولاّتخي (اًدْيْكَكل او ٌفيكَيَف 24 ٌديكَيف كْيوخِإ لعكاَيْؤُد |

 تلماسمناو ب ريثلاو بكاوكلا منان ماهليو أتير .يماعل انتح
 رهاظش ريش ودع ناضالل َناطْيَتلا نار كوبأرَملاَو

 لال د رانع كتر تيكر م كلك ةّوأدعلا

 همت مثَو) ايؤرلاريبعت (ثيداَحآلا ليو 0 نم َكبَعَيَو

 ةوبنلاب (اهممأ15) هدالوأ (ترتسْشت ل قعر هؤينل اب (َكلَع
 هتلي (جِلَعكبَر نافاس 0

 (هيَوْحاَو تس ؤداربخ (ىناكذنل) م هودص ىف (مكح |[ و

 ركزا مهربخ نع (ٌنيِلئاَسِللار بع (ٌتاَيرآ )تدع
 بم هتمللبل) مضعبل نسوي ةّروخا ضب ىأ ل ا
 نمو امِماَنِيب . |ىلارربخ (ّْبَحأ) ني نيماينب هَعيّمْس (ُهو قزحكول

 اهراثيابنتب (نيّسراطخ(نالضولا نام ل اَنأَي اقارةغاج يضع



 ع4

 | ىلأآلاَعذ و لس وهي هيلع! لص هريخاو ةّيبنجأ لّكبق نم تلت

 نيركتلِل ى كد تل در ناسا هاور مهلك مأ عينج ل لاّمفاذه

 الصلب كموف ىذ !لمدع اي (نيصاَو) نيلغعتملا ةظع
 : (الْوَلَو) ةءاطلالكردصلاب (ّنه يحرج ا ءيضْن ال هئأ ّناد)

 ”(يمأ (ةّييب اولوأ كلن ِم) ةيضاملا الا (ن وصلا َنِم نا
 | ى أ نلاربرارملا(ٍضْرآلا اضل َءَْوَمْمَي) لْصْفَو نيد
 ارنا مما م ًاليِلَ) نك (إل | )كلذ مييف ن اكام

 2 ا

 (نيِِلَتْحن َنْولاَرَيالَو) دحاو نيد لهأ (عنَاَو هم سانا
 هيد تونل تي الفريذمل مهل د ازأ (َكْعَر , حر نَسالا) نيدلأ ىف

 ا لال هأ ره مهل فالتخال الهأى ا ىئيملختي دلو

 نما (ةَّنمبا َنِمَم يمه تامل حو (َكَير دكت و١

 نع ضوع هنيبونس و ص قنب بضد (آلكو َنْيِعَمْحْأساَتلاَو)
 را دان اني كيل ضتتلديلا لات ات زكا يلافاحلا

 دل ءاَحَو) كبلق (َكَداَوْفمب (كلداَؤْفمي) نيطم (ْتَِشْن) الكنم لدب (ام

 تيمون ىرزكو ول يعوَمَو[ىَحنا) تاّيالاوأ هبنالا (عِنَه ف
 :اف رز رافكلا فالكم ناميال وأ مهعامتنال نكذلاباوضخ

 كيب ول الَنيِدَّلل

 وزطسلاناو كرم  ةبهاع موزي زو وهيل ديدهتانتلاح
 اان اهي تاغاَم لأ (نضْرأْلاَو 0

 ةقرلا زنون دودي لما ءاممإ اب (غج



 [تاَم) ريغ لال ل ضْيلاَو و

 اس ذوذخي زغ ءالعَع) اعَم) هلوف مهيف هيلع ل د مدمن اكن زر

 فلكتلاّنم لا وهو رهظ ىذزلاوهلد وألا نصمم َدَعَناَمَو
 الوهيب كش (ِديم ىف دهعاي (كئالق) هداَرمب ملعأ هلاَو
 ذو هل نمانيذءاكمةعنان رمانضالا نم |
 مايكعأ يطلب دي امال!تد ذبيان لسو هيلع هئاسص ا
 ( ممجصتم) لش (ضومَولاَناو) هانب ذَعدقَو (نْيَقْنم)
 َىسوُماَنْيَت (ْدَيَل وامان ىأ (صوقسرثَع) بازئل َنممهظَح
 َن زارقل بيزكتلاو قيبصتلاب هيف َتِلْتْخاَ) ها اروسلا(بامكلا

 ننال ئلل ءارجاو باسح اري اريخأتب (َكر نم ُتَعِبَس ب يو
 ماو هيفاوغللتخا اماني دلا ق( نبى مقل):تايعلاموي ىلا ظ

 (ْتاَو) ةيسزلاعقوم (يميرط ةنم لش يل هنيبذكملاعأ

 ةدُنازاَم نر قن الخ الكىأ (قلكردي دشتلاو فيفخلاب
 ام.لديدشتب َةداَرَقفَو دا اطل ةئطوم ماللاَو

 اًهءازرحوأ (فْل اع كبَر ممْيِفَويل) ةيدان ناذآلا ىتحمب
 لع قيس «اوظك هن لعلي ولم امينا
 (َباَت نَسِ) تسيل ل (و ترج أم) هيلا ٠ ءاعدلاو كبر أب لمعلا
 تولت اثم .1) هادو دحاوزو اجي (اوَعظَمإلَو َكَعَم) نمأ

 (وْجظ َنِنَّلاَلإ اولي قكرتالو + دان ليم
 ْناَتْلا) نال مكبيِصَم ) تمطر حهلا انعأب ىضروأ ةَنهاَرموأ ةراومب

 لفك (ايلؤأ) ةلئاز صر هريعىأ مش نور نم و
 يَرط لص 0 0 (َنوُرِصْس ال يحز هنم
 (ةملْرَو) صعلاةرهظل او مضصلاىأىثعلا او ةادعلا(راهنلا

 كسا ايلا اوبرعملا ىألْيَللاَنِم) ةقئاط ىأ ةغلز

 انما نزلا عت انيتلاَنِِمْدِير سات .اًولَصلاك(َت داس
0-70 



 00 شدفر دفر علا نوَملا(دفرل ا

 ىأ (اهنس) ده ا قلع صو 5 دما ان نم ها

 هلهأب كنه .بمدام (قرنود هلهأ كِلَم (ةئاَقر ىرَملا

 مكعب ١ للطاَمَر) لجانملاب دوضحلا عرزل اكهلزث أ الذ
 0 دلع اور كرشلاب ( 0 ذم ١بنزريعب |
 متىأ نان وذ نِم) نودبعي َنوُنعْذَي ا 21 ما رخع 1842 عل

 ا .اعو)مباذع (َكِيَررْم ةاَجاكعْوَس ةدئاز (ْنص)

 ا انلز لم (َكاَدَكَو رشحت عبير يع اهل
 دالكبوندلاب ةملاع هور اهلعأ كيرا رشا شال !

  نعناج اعز تيد ميلا ةذعا تدر ينال ا

 | ْمَسَو هيلع هللا ص هلا لوسَر لاق لاو ىرعْمال | اىسوم نأ

 ههاوّضرا لوسر أر ع سرارف هيلعي مل هذخئا ذاّوحملاا هلل مل سانا

 |ضروكذملا ملا عَنِ فنار ةيآلا كبر دخأ كا زكو حسه
 يأكل ِةرآْلا باَذَع ٌفاَحْيِل)ةربعل مَبَاْل) صصقلا
 هوس موي كبَر سانا هين وم مير َمايملاموي

 تضل( دو ةشملجألالا زج امون دن الثا هاا 0
 يرحمو ( مك رولا كلذ قات ْوَيإ هنأ ٌددعمولْهَم
 سا ةََقَس) قالا أ كا (موق) ىلاعت نا "ذاب |ىّسْضَم) نئئاتل ا ىدحا
 م سولت لنالاق زك ا
 توج وهو دي ٍدنتوص ليزي اًنلاوَم) ع

 «لمىأ (ْضْرَأْلاَوَتاَوْمَتلاِسَماَ نك
 اكد ةداتزلا نم لبر تاما ريغ لل !:ين دلا ايهما د
 | اندلاع كي تازادب أ اهي نييلا>ىنعللو هل ىتتنمال امم
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 «يمدوتامو تفاعتسأارر دعلاب كل حلالا! (١
 همس ممسسهللا ( اماه مسلسل

 ل- اكون هلع هّللابالا !)تاءاطلإازم ءرمعوأ كلذ للذ لع ردق

 ١ لا بس وْيلاَ

 ظ 0 0 ٍناكلاَو لوا لومسريمشلا هر ع لعافيفالخ
 نم (ٌجاصمْوُفْؤاو وهمْوَقْؤَأ حْودْمْوَق باَصا اعلم
 ا ريك .دم) مهكالق نمزو أ 0 طول يوتا

 مود نينمؤللا 0 (مجت دين نايلي راوُرْفْعَتْسْاَو)

 .مهنن امتع ةالابلا ةهتبااذب' تامل تحع
 ظ (ٌكظطْمَرإلْولَ)اليلذ (َيِعّصاسيِم َكاَرَتلانارَو لون اناَو وَمَن ام اريْثك)

 دوك ضاعت اندِلَع تأ اًمرق) ةراوجلاب (ٌكلاَنمجَرَلِ) كتريْسَع
 مس سل هس يس

 انكر عصر وصال ذاق ةرعالام كامرا اقمعتلا
 ىأ وم دحر هه نوظغالو مهلجبال سَ نوكرتتف و ٌْ
 زنا توف اتال كروظ نلخا زوبنَم يره ظ كارو هدا

 ماكل اولغ اموت وف ايو) زامل اع( َنولَمَناَمي
 | ةلوصوم م ق0 11 وشر العلو قيما زر كلاع

 اي ةئزاَو ُباوَوُط سوو داَنَعِوْيَأَي) عل لوعتم
 انماء الور رظننم (ٌبيِوَر 'ركعَم ىبا) مكرعأ ةبقاعاور ظننا |
 اتَدَحَأَو اًِمَةَحَرِب هَعَما قص نينا انحش انْر) هك دلهاب ظ
 | ممر ىتاوتجضأ )ل بربج م« حاص مََصْيَصااوْلْط نيل
 م هتأكىأ ةنننحم (ْنأَك 1 نيّتِتم بكرلا اكن يكراب (َنيماَج
 ْدَوَلَو دوُمْت َدِعَبأَ نيم اَدْعْبأل اهيو)اومجقي (اوَسْيْمَل)
 تعرف مااَمَو َتْوَعْر وَ ماا ولعب اهب الَمَو َتْوَعْرِف َل)  رهاظ نتي ناقرب (نيِسنَلْسَو ايار جوناننسا
 : وعسبكيماَيَمْلاَمْوَن اَمْوَف)م دقتي (مُدْمَي) دي دس (ٍييِْمَل
 0 نسي َراَلا مهلخدأ 1 ْمَدَدْوَأف) انين قووعسا ©

 مصمم مس اح معمل

 قة وللا



 مع

 ا رك

 ) 2 مه دِعْوَم َناااول انف مهكالك تّفو نعمهل اسوا
 112 رم عيسي الاول اق كلذ نمل جت دير لاق
 اذ ههَلِاَسر هارق ىأ (اَيِل اَءاَنْلَعِج) مهكالهاب مانعا ظ

 | فيرالاللا وام اهليتسا ايس ءامسلا ىلا لن ريجاهعفر ن نأب
 (روص)رانلاب حط نيط يونس اظل

 | َشلِثبَر دنِع) اب حري نمسا اًهيلع ةىلم قَموتَسْم) ةَمْوَسُم) عدايتم
 هكمزهأ (َنيِلاَطلاَِم «مدالبوأ راجع ةراَجضا(َفطَعف)ا يقرا فر
 اوذيغم وا نابع ره انك نيذم ىلإ الشر قوانعل

 َناَرِمْلِلَو لايك اصمت الو ةْربْعِوْلا نم هلعولا نم "كلا ءودَحَو مَآ

 (ينلع احا ْنارَو) فيفطتلا نع مينجت ةمعن يحب الار ابا ئ
 2 . مك (طيع مؤ ( طريح ادد بايك ون دمنا

 رلاو نايك اوهام ف ايَو) هيف هعوفون زاب

 امثوصتعمال ( قائلا سال اوسخ الو) لدحلاب سم ابر
 9 (نيِدصْنَضْرَآْلاِف يناؤثح اَوُمْعَ القا تهتم

 ميلي 7 موضي لاق رم ا 1 اتا
 ال الخ (ًنسحاقْز دم ةنمْوفزر وا اخر ْنِم ونتي لع تك
 ثماديرأ امَو) فيفطتلا ارسل نمار اب مبوشن أ ذأ

 | اّم (ثار هبكترأف (ةنعا عمان امل بهذأو6 ةلباخأ



 كعك

 رت نطو ِمْوَم) ناش (يفاانطسر لداجي (اَنل ِداَجت)

 امه لاق عابتم (جين يي اور داب الا ردك( ل
 اهي برق نوكلس خف 1لااقأل ل اولاق نمؤم لال ايفر

 0 رف نوككببض أ لالالا نمؤماتشام
 00 انمّوِمرْسَع ةعبرأ ابي ةَيرف نوكك أ لاوال اولا

 طولا عينا لال اولا دحلو نسم ايم ناكنا دار لاق
 مر اول امجد دا لاط اي درعا من نب 21 نع اولا
 ماا) مهكالي (كَتَرزماَهاَجْدَق اجد ْث !) لاجل (الَه نَعِضرْعأ

 ار يسارا 0 تاطووو رمال انا

 ةروص هوجولا ناس ميال ازدلك 2و 27 قاضيا 3 خي َقاَصَو) موسم

 دي دش (ٌبيِصْيحُ زداذه لاق َو)هموق مهيلع فان فاّيضأ

 ْنصَو ِهْيَل) نوعرشد (َنوُعَرْهس) ماوملعامل (ُْمْوَف 5 ءاَحو)
 لالا ن اينا مو (ِتادْيَسلاَنولْمَي اوداك) مخيحم لْبَف (ْلْبَف
 توجو زتف (فاَنيِالْوَهمْوَقاَي) طول (ٌلاَق) راب دالا ىف
 (قئضو) نوحضنعت (ن ورع اِلَو سوست او كره ا َنده)
 0 للا نم سيل )١ ىئايضأ
 كنارو)ةحاح (قحنم َكَناَنَب قانل ام َتَِلَع 6 َنَيلاول اكرركسملا

 لل (ةو كب ىلإ َن اول لاق) ل اجيرلا ن ايت نم (ٌةيءلباَملْعَت
 مكب تشطبل فرص ةريشع (ِدْيِدَّس نك راع. 1)
 اولِصْنْلَكْيَر لسز انا ظولاياؤل اق )كلذ ةكتالملات أ راماذ

 ل َوِلْيلاَنِم)ةغذاط (عظِقب كله شأن وشم يَا

 لت ارم ار 1) م لزغيام مظع ىريالثل (ٌدَحأ كتلي
 أ لمهإلا. نم انش تسا بضنمل اة ءارق ىفت دحت نمل دب مرا
 انه جرخي لف ليقف ( ئَماصأامامايصلمان !را رست الف ىأ
 | اهلَتَعْفرجاه:ايف ءاموفاو تلاه تدغملاو تجرخل قو



 ىذا

 ل 2 دعس اص( ,َلاَعَف) مهرم أي رادق اهرقمع اهر :رثعف) 1
 ْريْعدْعَو َكِلَذ) نوكلست عَ ةث الث مكر

 لاو اَصاَتْيَجحِر مهكالماب (انزم“ ا 1
 هل مانيج (قاَنِم َقاَّنِم ٍةَحَرِب) فالآ ةعبرا مر 0

 ىسملا هتفاضال ءاَنب اهحْف و اءارعا امك نعول قرا

 2 بلاعلا(زيزعلا َىوَمْلاَوْه كبَر نار كالا وهو ظ
 ىنيكراب نيم اجه اي ىناوصخأت صل ااَوْبظ َنيِلا
 ' مهنأكى أف وزاهمساَو ةفضنم (ْن 2و نيتي بكرلا

 | كتاورف اوم َناالا) مداد ىف امئجااومتي موتر
 دَلَو) ةايِصلاَو تح نعم لع هكرتو ضزضم ايدول ادب الا

 م ا 000
 | ءاجْناَثبَل اقر ميَلَع (ٌمالَس ٌلاَوزردضم ( الاول
 "ويلا لصمال مدي (ىراَبْد) ىوْسَم (ٍذنَح لعب
 اذوخ فيج أم) هنن نرمضأ (سجْو اور ركنا قوم
 لاا هككهنل امزح لبا ثم ال 17
 راشبتسا ( تكيف ) دخت (ةَمئاَق) ةَراميِهاَرب ءاةأرعاىأ

 - ٍوعْعت أحن !) دعب () رو نو احن اياه اَنْرَشَبَف) هكالمم
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 أدنع لاقت ةيك( قلن وايت لاَق) ءارتن لا

 قوتنا 5ل11) ةقاصال ا ءاينم ةلدبم قلالا قمع
 77 وع ع دوت

 | نورتعقوأ منام هل (انيش عب اَدََو) ةنس ترا

 ةراّسالانِماذ ىفاَمهيفلماءل او ان لع هبصمو ةنح

 ْ نيم !اول اَق) نيمرهلدل و دلوي نأ (ٌكيَحْعيَشْناَذَهَنإ)

 ِتْيَبْل ِتيَبلاْهَأ)اَي / عم اكَرنو هسا ةمجر) تر دق (هَّسأرحَأ نم

 / نعت كنج دو ذي يهاربا أتي

 ٍ _ تح دنولاب ىرشْبْلاَ ةاحور ونحنا 6 عر :داعمازبا 3



 يلع نال ككرش اراب مأينَسؤ نورا إكراه اج
 دوه اننتضر أنبا ع مايرمأَد ةاجامل) دور بيقر عينج دفح ون |

 بادعْنم مانع وامر مب ده(ةجس تاو نع يلام

 اوعي عا مراثآ لا راش ١816 كلتورادي دس العا

 َتايآباو دمح) لاففرطا اوحأ فضو اهلا اور مارق ضرالا ىف

 ضاع عيجاوعم الور وعترم نال مج (ئقْسِااَوَصَعَو ميو

 ةاةسلاوأ اوس 1) ديحولاوهو مب اؤاباح ل صأ ىف ركارتش الا

 ةنمناومبت وز اسؤر نم قحلل دناعم (ِينداَبَجْلكَرم : ١١

 تدفع ور اعةنعل يمال مزج وز سانلا نمو (ةَمْعَل اينّذلا

 | هينا ةحر نم (اًدُعَر الا سهَر) او د. اوُرَمْكأ دعنا 1

 اها ةلريتلنس ( اخ ك روم ىلا ١انلسيرأ (قدوهمؤ (ٌقِدوُهِمْوَق د داعل١

 مانام هرعوأ | نمل اَم)ءودحَو (هنأاو ذيع وَ ةايَلاَم
 !مقورمعتْس أَو را مدا قلخ (ضرالنِم) ملا دتبا

 (اونونهع) كرتلازس (ةورضْفَتْس )اهب نؤنكت تار اج مكلتحج

00 0 

 | ووزن (وجرمانيف كلكذَو اص اياول ا 'هل أس نمل(بيج!
 ديت اينتا) كسر دم )كنر صولا ده َقْيَقرادْيَس ل

 ييلاانوع دان كت فلا كم ىفل اننارك)ناثوالان والا نم انو ام دبع 35
 ْنادَعْنَأَر اروي داث) بيبرلاف عقوم (بير) ديحوتلا ص

 ١ رقة ةوج ةح ةملر ةنمىات اور نما ناب قَد ٍهنَيِب لع 0

 اخو ذرب هئيصعن) مباذع كا (اَنِم أن ي) ىنعنمب (فر صني
 |نأة كان هنهرهْؤَف انو ] ليلضم عريستعرتنع) كلذب ىل كرعأب ْ

 لوا رصز قال ناهد ةناشالا هلم مداح
 | الفوم يعور امج تاَدَع كح ايقررقع ( ول اعوتسم 0

 اهورّعْفت



 (معيم ) كعّسننم عفرلاب( ضاق ف)ن انونمؤلاهو : مترو دو
 ا الا ب / اهانه ا

 اونودَمح) 0 26
 قاوداكورطملا( (َرمَسلاليْرْي) ةعاطلاب ممْيلا) منيلااوعجرا

 27 سل نيمو ام (نا ٌنيِنِمْوْمِرَتل نْح اَمَو فرت (َكِيْوَم

 ةبسأو) ىلع (هلا ذهن نال اَق) ىذه تنأق اًهايا كبتَسل
 قاولاتحا (نيؤذيكتدنوذ هنو ذ ني)هب هننؤكرشتا د ءىرب أ

 تو هت (نورظيس ال ) مجانواو نأ عيب ىكله

 0 (ٍوباَد) ةيئاز (نمام“ ترو فر ها ْلَع تلوح نجا (

 اعياةواهكل ام ىأ (اةيصاَتس ذخياَوهال از ا
 تيدا كل ؟ ةيح اب اًصخو هنذابالاررضالو عن

 دال لذلا ا

 * ف0 ل

 وصفا زب زرع
 ) كاد و ---- كادور 0 5

 2 ارتعآ الار كن أش ىف

 مسمع 0 (اوَلَوَت ناق) لدحل ارق حا قحناقدررط ىأ
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 مار هاري مي «ناوبتتا ل الز (لاقاءاسن مرعصمو

 اهريموسوااعوسرو م رجىأ نار دْصم هدمه نيمدملا خح
 يوم ف م/ رجح واكس م ثبَح عَ ومع َر َن

 : مولاهم النور نعني نط قبلا وكت 0
 أو موصعلاوهف هسا(, (ججر نم) نك (ل!) مبا نع (هئارثمأ نم
 ضر اي يجو نيرعلا نم ناكف جوملا اْمْبَب لاَحَو :) ىلاَعَت
 ءاذهتلا» نملزن ام نود هتببر شن كنم عّبن ىذلا (كِلءام لأ

 نكس أر طل رعىكسم 1( يجلد أ انساب ءاهَساب و)اراجواراهيأراضف
 عيدروس الفك رعأ مم (زْمآلاَعِضَفَوءاملا) صفد (ضْيمعو)
 ةررير لب لبجج ( دول عا ةنيضتسلا تنفق (تَوَحْسآَو

 زوامل (َنيملإط )ام ِزوَعْلا) اكذله 0اًنْغنَلْيَفَو) ل صولا برقب
 و :لجأ نول ناك أت (ىن انضر لاَقَفْمَبَر حد ىدانو)

 َتنأَو) هيف لخالىذلا ذلا قَد َدْعَو َنابَو) مّماضب ضتدع تدعو
 سيل واير افد (ناقر مهل دعا ورمهملعأ ( نييك "كح
 اياك اوسعأ مَن 0نا) كنيدلهأ نمو ,نيجانلا (َكِلْهأْنِم
 ةءارفىفت نبريد الل ا الوز فاك هاذ (ِلصْرَعْل ع١ مناصب

 (ئب اد الق) هنبالر يمذل اذ ريغيضم و لخو لع ميمرسكب
 ينإ)كنباءاجعازم (6لعٍربنلل سيلامافينبنتلاق دي بشل
 ِترمللاو) لحد ل ام نااؤسب (نيلهاهب نم نوت نأ كلطيعأ
 0 هاءرب يل سْيَلاَم كل انين )نم (كيزونعأ يبا:
 طوح ا( كيو سمان | جرت و) نمي طرأ
 تبعا ودا ب وأ ةّمالسب (عالسي) يسلم لزنا

 مدالوأنمعأةنيهشلاف (َنَدَم نم مع ” لعو َكْيِلَ) تاريخ

 مر ذو



 جابك

 | طرشلاب اوعي هاوغاعأ ( ( بوعي «ءاوغاىأ اوبن نير همن اكن اكل

0 

 م
 ًاملاريعقلتخل (اَرعْفإ) ةكمر اذكى أ (َنْولْوَعَسوَأ لب (خأ)ا

 ا .اناو)هتيومع ىأ ىما(ىياَرخا نعم ةيرتف نال

 ايو قا وللا ءارتفال | ةّبْسد ىف كمارحأ
0 

 اناكأ) نزح (سْئيَتْبَت دي نمو نَمال ا كلسوَع نم ير نَل ؤ

 صرالا عر ذت ال تر ,ذت التر هلومب مهلعاعدف كرتلازم (قولَعَفَي ا
 ةنيّسلا كلا منضآَو) ل اقرت هءاعد ىل|ءت هللا َب داساو دل

 ىف نْبْط احم الَو العلا م (اًنيِْحَوَو)انظمحو انم ىأرمي َنْيِيْعَأب

 | ْعَم ضار مرو دكا 2 ”ءارمهكالهاكرتباوزمك( اوم نينا
 ص ةعامج المو دَاَمِءْيَلَعَرِم لكو) ةيض املاح ةياكح (َكْلعلا

 رعت انا نمار َصْنَنن ]لاقرب اؤزهتسا (ةدماورْحَس ِهِعْوَف
 ( نم نوَمْعَت َىْؤَسُ) َجَقرَعو انْوجياذ |(نونَكْنَش اكس

 0 رح با تباذعوش املا لو عطمةل طا
 (انر ء1جا1َ) عنضلا ةياغ يح (ىحل ملا د (ميَعْم ث ُتاْذَعِهْيْلَع

 ومل ماع كنز َّن اكو ءاملابز اهيل (ْروَسلاَر ادور هكالهاب ا

 ظ اوك ىا (ِنْيَجْوَر لك نِم)هنيِجَسلاف ملا امد
 ند نفيد هر من مارك قنا (ِنْينْشأ) اًمهعاَون أل كنم ىأ
 نب عج ا هريغَوريطلاَو او عابسلا حر ونلرْسَحمشلا نا ةَّصَملا

 | دال ىلع ريل اوركذل الع ملاءدي دي مسد عود لك ديب
 ْنمالِإ) هدالوأَ هنَجوَّر ىأ (َكلُه 1َ)ةنيِفَّسلاَو امهات

 ١ ؟كلوَوهَنِحوْرَّوهَو كالخالاب مخم ىأ لوما هيلع قبس

 / هنالث ماجوز مهل تدار ماو ماس الذب ناتك

 ظ لاجر ةتساوداكل تف ُْيِلالاهَعَم نما امو نما نَمو)

 مل ةمفصن َنوهاب ةنينّسلاف َناكنَم عيمجَلْيَمَو مءاَسنَو



 يس 1س رام سايس م سس ناس يمس يمس سس يس يس سس

 | دانا لامن ةرحالا راين لاو ملؤم ملأ يي باَذع) هرمع
 |عنيرتسال ا كارتام) ناَرسآل هوت (ومْوَف ناو 0
 0 ١ قلد ارهَنيِذْلا الكبس اَرَ اَمَو) الع كَل لْجَسالَو
 أ( ىأ هكتوزهيلاب (ىَأّرل ىداي)ةفكاسالاو هكا اكانلفاَسأ
 ظ ثو لَتَقَو ىأ فرظلا لت هبصمو ترجم ءادتبا

 |عابتالابنوقحخلشف (ليطق نما ترا م :

 ظ ققب لع تكنو ندر برم 0

 | تيفخ (ُنيعُم 0 ةروب هجر ناتو ىر نم) 4

 وكرت )لوعفللل ءانسب املا ءايداشتب ةءارق قرت (كي
 ٍعوقْبَو) كلذ لتر دقنال ال (تونه راجل مسا )اهو ىلع 2

 اح نال هيعمل 0
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 عل 0 0 نو ىعنمب (يفا طب نم
 ضال ةنئاثلا تلا ءاغد أب نو رك دت)الهض قلق () ىلصانال

 للا فاقآلو 2000 ا 1 عنادا ََك وطمت:لادلاو

 12 راحت 2 ماين ا اقتحم (ىددر تدل

 (َنيَظلاَرْيِ) كلذ تلق نا (ا2!ن!) ىمولق (ئرتمن اع
 اهلنتات لاب تا 5 اة) انتمصا (انّسل َداجناف خ ا اَولاَق)
 0 هي قالك )بادمن

 "من امو كلا ال هيلا عرمأ أ نافكل هليجمت (اش نإ ةقارب بأي

 2 ت2 اور وا نيسئانب 2



 اك

 اراهكلا عيمج (ِباَرخّدلاِ

 اًنلاق) كاس لنزول

 0 2 َنوُضْرْعُي َكِئَلوأ) هيلادلّولاو
 ب 100

 هادا 0

 ا ال اا طرح 3 0
 0 موعنيراصنأ (ةا'ل وأ م١ وأ نم) هرمع ىأ

 اتوحيطتسياود 0 الْضاب (ٌباَرَحَئاْوُهَ
 ماكل م ةهاركط رمل هين ورصد اًكامو) قحيل

 ٠ : خم :

 ءالانينمؤملا 0ك

 نيؤلالثماذه (ميمسلاَةريصَبلاَو )يف اكلا لما نه (مصألاَو
 ا د له



 00 ا ظ
 ظ لزئا)الح (الوَل اًولْوَمَت نأ لجالمهِلَعمَوالتب مل ذصوب

 لين تأ )انحرتقا ادق ديم تم هَعَمءاجْو أمك

 ليو سلع هنا و)هوحرخف | اين اناينالاال اال غالبلا ال اكيلَعالف

 اذان اضلاع !(مارتفا ٌنٌولْوَعَي وقيزأ لب (1) منصف ظيِنَح
 دل 2

 (لزنأ ام 00

 هنأ ىأ ةمضمم أور هيلع أرتفاسيل و يشأ :!ىد)اسيلتم
 عال لا * طا (نوادط نال يح وهال هلال

 يمان. لاتنتز واين ذل اًءاّيممأ لقيرُم تاك ْنَم) اومبْسأ ىأ
 .ربجع أ نيل جنا يَو) نيث لإ َلَيعَمكملا
 مولع سود نأب (اَبيم) انهما خر امو فا مكر 4 هولعام
 ايش نوصقني (نوسختالااًيندلاىأ امي :مو) مهفزر
 لطم (اضسحَو الا الإةَرخْدلاَف مهلَسْيَلَن :نلاكنلوا)
 طاكاملِطاَب وهل َباَوشالف هر لاى أ هيف) ذ (اوتعتسصام)
 نال سلاوهو ير نو ناب (قنَيَبَوَع تاك نش أَن ولع
 (نهاش)هعبتي (ةولْيَبَو) نارلاى هو نوصؤوملاوأ ممَسَو هيلع
 ىقىأ (ِهِلَْف ْنِمو) لدربجوهَو هللاّرم ىأ نم مف دصب هل

 محروم اَم اراضي هل دهاش ةارونلا سوا ا نطلا
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 هي نو و )هنن لعن اكنتئأعكنلوأ) 10 ثل 2 ,/كلذكسيلنمكلا َل اح

 "ىأ



 نا يدا

 رهن ال0 نيك انملاو ليد ءامسلا ىلاىنعضيد ءاحيو 1
 |توتسعتسد نيحال محال 1) هللاعأ ( ('هذم نيترو طنش

 | (تونِغْياَعَو َنوُرِسْياَم)ىلاعت ( لطي اب نوظععتي (مايش
 فاّمىأبذّصلاَت ِتاذب لعن .) هز اننهْس خفي ال

 ّّ م دارا (ضئرلا 6 )ةدئاز (ْنمام َر)بولقلا
 ربو اك هنسالضفب مك (ذز العال 1

 ظ ا اوأايندلاىف امكشسم |

 ظ ظوضحما وللا وه نيب( بانك ركام دام (لكزمجرلا !
 دتحلا اهلا (نايأَةَدِس ف ضر لاَو تاَونمّتل َنَلَحىَدلاَوْعَا

 م الا َلع) اهيقلخ بق شحزع َناكو) ةعملا اهزجكَو
 | مواساعبد امو ابهتلح ا قات قاهتما . يوب حرلا نقم 3

 ْنْئلَو) هنن عوط أ ىأ (ًالرَءْنَسحَل ن1) ريدخيل اصَمَو

 دولار ْحَب نم َنودوْعْبَم اعنبم مكنا) مهل دوحاي (َتْلَه (َتَْق
 هعرلاوا حبلا قطانلانرملا هام (نالورعكَِل
 ىيلاهيلاراشلا اًورحاسة ءارف ىف نيب (نيبْسرثغبالآ) هل وتح

 : ىجب لاب ادا 2من ن سو هيلع
 ية اندرو يا كر هنا تاقضأ و

 تل( اةمضت سن عوج

 باذئلا نم را 2
 مْح) ةعصرىغ (ًةَنَراًنمررفاكلا َناَسْدإِْلا اَمَق د [ْنسلَم)

 ديدش (ونمك)هنلا ةرجر نم طونت ( قيل ئّتاةنم اهاَنْعْرَن
 هم :دشورعف (ةارض دوت ءارجت ءاَنَقَذ اْنْيَلَو) برمكلا

 اهون قوتي مل (نع بئاصملا تامل بحَدَنَبل
 وا اب سانلاىلع (ٌنوشررطب( حرص انا ا اهبيِلَعركْسالَو



 ع 5
 كبص (َكْسسم ناو ني اظل نصاب اَكَْناَو اضرد كلذ

 نأ 0 0 6 شال

 0 يعادل دات اظل |

 | نيف 0 ءاجْيَق) 0
 ني اكس تان ال شتا هدح اع

 ا (زيضاآو كيلا وام حين اق ىّرهلا 0
 نيك زخوهو) ماب ممن( كي يحب هاذأو ةوعدلا ىلع
 يحج :باكل ارهاب !اتعلاب نيكل لع ا
 ةيآلا رات كلعلهآلاوأ تب" كلا ةالركل 1 اوآلا ةيكيدوه ةروش ١
 ظ مانو ْثعو ثالثوأ نآتنث ناورئامميالا مب نونعؤد كئلواو

 كيانه كا "كل ذب هارمب مع أننا للا مجيلا رتل هساوست مل )
 د -) ناعما 000 07

 0 ْنْدل نم) ظعاَوملاو هصصقلاَو م امكحال اب تنت

 (قيذ نمل ىنن طهساؤل او ٌدِلَعَتالا ُمَحاِل) نأن ىأ (ْنَأ) هل 0
 رحت انو جنم[ اب باوثلاب (زيشتو) يشتت صرفكنا 00

 اكمَتَمم) ةعاطلاب (وّيَل!)اوعجرا ايو ع
 2/3 قزر ةمسيو شبع بيلعب( ييدلا
 نعلاف نصف ىذرك) حلا (توْنَو) توملاوه (ّيمَم
 ىأنب نر ةتمسسلا + ناو ءءاَرَجةلْصَف)

 حسم مص _ بسس م اسس ل ل

 بادَعلاَوِبا وشلاهنعو ليد و[ كلعوهَو شال

 لزنو



 هم ا 20 ن0 جول
 لبق (َتْنَم )اهله أ كيرا ( ميزه تاما الف ول ذننيحا ١

 انك سنوي مزم)نكل (آل اا امالبعفس )اهي باذعلا لوزن
 هل ولحيلااورخؤي مو باذعلا َةَراَمَأ ةيؤر دنع( اوم

 (ناحلا ْماَنْمَتَمَو اًيْنَّدلا ِةاَيَححف يخيب َباَذَع مع اْعَسك
 زلهلكضرألا ىف نم نسل كبر هَل مهل اجا ءاضَمنا

 هتداَر اب (ِهّللا ننايدأل ل يلا ندم ناب! كنزا تيدر

 نورتدتي (نْؤلعْمَبالَنيلَلَع) باذغلا ا

 بف) ىذلاىأ (اَراماوْرظنا>ةكترافكل (لئور هللا تاي
 هان لالالا تاس نال تارا

 موف نع) لسرل | ىأريذن عمج نادت او تايآلا نعت امور
 تورط ان ليتامهعستت امان لفل ل

 الام ميلف صالح نيلي أ لم ال !) كبي نك
 تهل) كلذ اوراق لفل ب باَذَعَلاَ نم همة قلم يأ

 ةيصاملا احب .اكح عراضملا (ىتجت م 2 نير ظيسنملا نم كك
 " اني اناا ك1 بازئلاّنص 012 0

 | تجب اعص أ َوْلَسَو هيلع هسا لصىنلا(نيِنمذؤملا يانبع
 كار ةكمله اى يطال يي ينذر نيكرشلل يدش ظ
 اال نال تما نيماب ار

 نلت يلغا نكرر هيف ككتل مانصالاَوهَو ريغىا

 2 مّن أثر أ ر) محاؤرأض بمب (:م أ وَسَي

 ءيلاالئاَم اًقينحْربَدللكَجْجَو ق1 نآ) للي (وَنيِنِمْوْلَأ



 | تبيح دق ىلاعت عل قار اعد ىلع نور اه نمأو ميل ءاَد
 0 000 ةراج مام اك (ايتوعَد

 متأينأ ىلا وعدل ةلايرل اوت امس اَف)قِرَلا
 00 َدوُلعَبال نئدْلاَلْيبَس َناَغِبَسس الت) ظ
 لينارشايإَمْرَواَجَو)ةنس نعبد اه دعب ثكم نأ[ قود
 | اوعفم ([َوذَعَواَيعَب ةذونحَو ٌْوَعِرو) (عس أف ىلا

 ظ ةةلاخو ماب ىأ نأ تس 0
 اينو ليسا. قبب خدم ىلا مل ال) اذانشتسارش

 | تمهيف ف ليربج سوو لّبَعب مؤ هنم لّبقبل هررك( تيل 7 ظ
 َدَكَو) نو (تالأ) هلل او ةميلاهلانّتنأ ةفاخج ١ أح
 نع كلالضار كلالضب (َتيِدِْشْلاَنمَ نكو لْيَف َتْنَصَع 0

 كدسج (َكنرةببررصلان ّنِم كجرخت (َكيِ َموَيناَف)نامالا ْ
 ةربع ير ك دعب (َكَملَخْنَمل توكيل هيف حورالىذلا
 سابع نبازر كلعذ لّثم ىلعاوم دعي الق كني رويعاؤمرعيف
 َنِإَه) هور مهل جرخاو هوس هيوم فاوكش ليئارسا نب ضمت 3

 نوربتعيال (َنْؤلواَعَل اين َع) ةكم لهأىأ (سانل انمار
 لزنم (ق صو َلِيساَرْس سا يجرالزن ويدعو

 اوملَحُأ اب ت 0
 ىمي كبَر نا ملا اق ءاحجن م و مكر يومسل نع اني ْ
 تيدلارمأ نم (َتوسَِدْخيِءف او اًكاَمِ مايا وي عمي
 دسم اي (َتكن اف) نيود اكل بي حتت نينمؤملا هانا
 َنيِنْل الأس ان) اصرف صصتملازم (َكِيَل اَنْ رن ام قيلَس فر
 0 اف (َنِلم نم ةارولا (َباَنِكلاَنْوَرْحَي
 لأ الو كش اال هيلع هَّلادَص لاق هقدصب كوريخيإ
 نيكاشلا (َنوَّدمان :نتوكت الف كبَر نم قاد" اجدع

 آو



 م

 زج اع)ان ةرتمل (انتيلَسل انتج (اَول انا راكتالل نيَحْضوُلاَ
 رصمضرأ (ْضْرَألاي) كاملا (ئأيرثككلا اجل نو اَنَءاَب اعل
 نْوَشْقْوَعْرِف ل اََو) ني دَصم (َنيِنِمْؤْم يل نع اَءَو)

 2 ءرَصَتلا ءامبااقررحتسلا ل عىف قشاذ (ميمب ةرجياس لكك
 نيج ان ع توكنأ اًماَر قيلت نا انت!هلاول انام دعب (ىسوط
 يوم ان) مهصعو مهل ابح اَوَتْلأ اد اوَمْلَآ اكن َنوَمْلْم مذ !اعاوومل])
 رم. < ارق ىو لذ رست تلاعب دج . ماج بخاتم ةيماهمتسا
 ءقككس ىأ ('هطْيْيم لاَ نيم ل وصوم رابخا َنحاَو

 قاقرهطدو تنم وو تيل ديلا كعضو لَنا
 هّيَز ل1 ول نمل نويل ركولو) نصوم ابكي
 َنْوَعْرَف صِفْوَحَلَع) نوعرو ىأ (هِمْوَض)دالوأ (ْنِم) ةغث اط
 0 تب د ياا

 لت اور رصم ضرأ (ْضْرَآْلاَف رت لل زف
2 

 اذذتا( 1س .نارخات ركل يحلو تفاعل
 -- 00 و اًيويشَرصِمب جيم وحل
 دواي وجم ق1 , اولعجاَو ايون امؤَمل)

 زياوةالّصاان ندع دوو نو نمساوي

 20 2 قامو الي قثوتسأو اي



 ملأ نوري نان لد جيون ماهفتسا ( ٌنْوْلْدت لاَ

 تماما نو دعبل (َنوُيْعْيال)هيلا دلو اةيننب (َبِدكلا
 عنهم لاَ مت ايَحة دم بنوعتمتي (ايندلاَنر ليلك

 | اون انام)توللادعب (َديِدَشْلاَب ادا هوك 2 تاو

 جناوبخ (بت)ةكئرافك أ( هَل دعا عي 0
 د12 ) قش ( ليكن أكن ار وَضاي د ِهِمْوَعِلْلاَق 3 !)هنملدييرك

 ا باد همأِتاَي اي مايا ىظعَو (ىريكذَتَو) ىبل(ىئراعُم 0

 5 كرش ل نول رعأ تاومزعا رم اوعي أف تكون
 هورهشأ لباروتشم نخيل "كرما نكي الغ عم ىنعمب اولا
 : لتاف)ىريكبت نع يلو ناي محايل ام تشل اذ نولهمت (رظسالَو) هوم درأ أم ىاوضما (َلااونصَعآ ”خ) مب نورد اجو
 هلل عالا) باوند (ىرخآ)ام (ن!)اولوتف هيلع باوث (رخآ نم
 ناعم نسوا يف هوب دكت نيب اني تكن ا ثزمل و
 ضرالاف (تكالخوهعم نمىأ (ْطاَنْلَعَحَو) ةنيفّسلا(ِكْلُملا
 تاكَقِيكَرُتاَذ) ناةوظلاب اني اباوبَّدَكَن يزل انك ا
 ً 0 ا دكا

10 
0 2 

 هؤق دلو عرفا توا و نون مهد نيانتعب ع مدح نَِشَحَ م١
 || كير موا وحاكو) [ ناعيالانع لور يكتس انو مئشلا تيا
 رهاظنيب نب دب (نييطرتضل ادع َناراول ناد نِعْنم قححأ مه ءاارك

 دكََو نه اذه غمز رغسلمنأ ( كَ جا قتل نولؤتت أ ىتوتلاقا

 م ال (تورجاتلا اْبألَو و ةرعتسلارعس لاعماو ب قأنم لضأأ



 6 1 ياو نتاع ها نوال تيما

 اَمَو) للاى (هْيْؤ) نو ذخات (نوُكبسيْمن ز !)ءامقر (اًدوهيس

 , 0 لاَقْثِم ْضَكَيَر ْنَع) بيذي (ٌبدْرَْي

 بانك ا ارمكا اَلَو كلذ ٌنمَرْعِْصا لَو املا ن فالق ضْرآلاف)

 وحال ءانلؤ أ تال ا ظونمملا ودل اوه ندب (ٍنيْم
 كيو ناَكَو ايكو اوس نيله 552- ِهالَوْمِهْيِلَع
 أن يذل ليغاوب هر دل) هيضذو نسا اتاي هنأ
 اىرتوأ ليلها ةئاًضلاةيزفرلاب ماجا دزكتص ثيودَحف
 0 ,ًت ارك لب دبَسال) باّونلاب هن اب (ةَرخآلا يَ هل

 0 ما

 0 را

 هلآ مام ظ ىأ نقلا! !) كلذ ىف (َنوُيَي)ام (نإ)
 أ تللذ ق نوب ذكي (توط*حن ل! : الا :زه)ام (ثاق)

 داس صبر اهتلاو هيف اولكتي ليلا يكل لحج ىَنْلآَوه)
 الالد(ج ا ١
 5 0 ا

2 
 ولالا رن (ئتاصتم) مهل ىلا عت لاق 01د
 هيلا 0 نم.دلولابلطيائاو دس لكنمت 0
 ك1! اةنيعو مادو الف (ضْرآل اوإَمَو ِتاَوِئَتلا فام ةلرا

 تكن ولْومسآ) أ)هتولوهتىزلل ماكر ةمج عنياظأل نم :مدبع)اما| 0
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 اوفو ذاَولطَسِْلل ليف ليش ٠) ءارهتشسا (َنوُلَْتْسَت بيسك كو )
 هاج !َتْوَرتحام لهدم نو دلت ىذلاىأ بَل َباََع
 عايش (وْمكَوَحأ) كور يخجشي (َلَْوشبْدسِلَو نوبت مكب
 4 مو : : /ىا[و) ثعَبل اك بانل مانت دعوا

 (تلا بس ليي نْْلَو) با ذهل َنيتن ةئائب ني نيني عَن آو
 بالام يشتت لاؤمالا ايمي ضل نإم) ترك
 علا (ك) نامل | كرت ىلع (ةَمارلااورَسآَو) ةماعلا موت
 ديعتلا فازت مولضأ َنيذلا ءاقَمْسلانَعماؤر اهانخا ىد
 تلال مور دعلاب طاير نئالزكا ندب (ٌةَمْنَبَنصَفَو)
 !ثعبلابئشادعو ناال !١ضْرَأل او تاون | ى امي ّنالالا) أيس
 ؤ (تؤَبْعَيالسانلا ءأ مرتك َنكلو) تبان َقَح١ (قحاءارجماَو
 مكيزاوف ةزحآلاف (َنونعَحْرتِهْيلاَو ْتْنَبَو ىيوه) كلذ
 0ليعوم 5 ءاجنَق) ةكم لهأ يأ (ُشساّنلا امي ااَير كلايعأب

 ءاَو : ' 5 ئافِسَو) نآرملاَوهَو حيلَحَو مكل مديد بانك( كي :يتر

 نم (ىّدَو) لوكشلاو ةكسافلادث اتعلم رولا

 قماش قمل )هب (ٌنيِبِمْؤْلل ةَحَرَو) لالّضلا
 0 اع فا ثني وهاوحَْمِلَ) ةمجرلاولضنعلا(َكِلَدِيَ)نرَملا

 ام الات داو انلابامب هلام (نوطعمجي

 كل نيني نع
 ىانلالكلْضْفوُدَل شن ولها! الممق عيال نانوبسحيأ (ةّمايلا
 نوكاَمو تو ركتيال طرت ٌنكلَو) مملكماحنالاورهيل اهماب
 (نآرفْرم هد اوأ تان -- (ةْنِم 0 يو نت نردحم اب اي



 ا

 َنكاَو ايش سائلا: ظيال شأ َنا)رو دّصلاىف ىتلابولتلإىمت
 ملا مهناكىأ عنكم رشم ْوْيَو نولي مشا سانلا
 اوارامل وهل (راهتلاَِمَمَعاَسآْلارروبّملاوأ اين دلو (اونبْلي
 فو رعي (ْمْميَب ٌنٌوْفَراَحَيريمضلانم لاح هيبغّتلا ةامجرت
 لاومالاةدْشل فراتتلا مطمن حاوثعب ازا اصعب مضعب
 اويَرَكَنيِنلامِمَخْدَو) فرظلاقلءنموأ ةّرّدقم لاحت ماو
 تونماغرا هيف (اًماو ندم ماود اك و) ثعبلااب ( هلآ ِءاَِلب
 تم.( دم ىلا كرير ةيزلل امور شاد
 كيفَ ا)كاذف ىأ فو ذم طرشلا باوجرك تاّيحىفباذعلا

 0 م ماينحرمانيلاف) مميؤعت لبق
 وما :لو) باذئلادشأ م. ذعف مرزبكو مي زك نم
 2 ا و ىبذكم مدل ل رمال ا

 صو هقدص نمو وللا وختواوجذعيف ل دعلابلوتلا :

 ناوي الؤ عل عفن ٌكادكدرمرجريغب موي عتب (تْوْلطْبأ
 ثنا للرد تيدا كتان احا 70

 كرا (ةئاءاشاَمآلا) هبلجا (اعْمَسالَو) هعفدأ (اسَصىبعنل
 ةذم جات لليل باذحل تطل

 كتؤرخأتي م يب ْمُهيْلَحأ ءاجاَر) مهكالحلَم

 رك( خيار ل فر هيلكنومَدعتي (َوُطدْفَتسإلَو ةعاَس ةَعاَس)هنَع

 ظ يف م اَتان)
 : اعضوويف نوكشملا (َتوُمِرخلا باذّحلاعا (ةنين يت

 انَيتااَذا كلومكطرشلاب باوجماهفتشسال ا ةزجّورمدم ا عِضوَم
 ا ءوايهتسا اموظعأ انى لويتلاب دارملاو ةقيطشأ ذاع

 هلوزت دنع باذمل اوأ هّللاع نب: َءْنَما) كب لح( َمَقْواَم قاَماَدإ

 قتل 0 كلاي كتم لبي ةلفريخ الار ةرهطات
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 ثيح (انَل ار مانص الا هد ابعت( هتك ( تك خ يسب امور هعابتا ظ

 -قلطللا اي يسيح َنِم نخيل َناَسلاَن) مهاب هيفاو زق
0 0 

 نو بتكأا 0
 كش عن اكرينعرقرماكدشلان م هللا هّبّتكام ندين (باذكلا
 فوذحل الزنابوأ قيدْضَتب قلعتم (َنيَلاَعْلا تر نِم ُنمِْمِف)
 (كلومي) الب ( مآ وهريِدْعَسِب ليصمدَو د دصَس مقري ْئرَفو 1

 ةحاصنلاىف ( هلم ءروْسِباودأَف لُم) دهم هتلتخلا (ماَرَتْم |
 (اونعْراق) ليثم اضف نوتيبَع ناو ءارتفال اهو ىلع دع البلا

 ١ متاكد عرعى أ (هشاٍن وذ ْنِم مع اعاللا

 اويدك لي ل اعت ل اق كلذ ىلاور دقت ملغ ارت 1 نأ (َنيِف و داَض

 موضي (0ق)«درتدتي إو نآرملا ىو باول ا
 بتَك] بيدكتل(َكَِنْكَر ديعولا قيامة اع (ةزسوات ظ

 نيللاظلاهَّبَق ةبقاع َناَكَتيكَرظد انا مهلسر (هِلْبَق ْنِمَنيِدَلا
 اله كلن كل ذكم كالا نم مما ارحكى أ لش نرلا بيدك
 ”هنسم كلز هللا جي نمو نما كم لها ىأ منَ و
 ٌءاَكْئَرَو)اَدبَأ (وب نمذوي لن مام
 ع او يع لرحيل (لْم كب دك إو مهيل

 دقو (نولمد ام ؟ىرَساباَو لعام َنْوِدِرَب منآ) هلعدازج
 تارفازا (َكِئَلاَنووعَجْسَي نمو مو تيكل يأ خولشم

 جلطتنالا مدع ف م مهب (ملا خنت َتنأَفآ) نارملا

0 

 | ةدورتدتي َنولَقْعْتال) اود اْوَلَو) ملكتي ام
 رس ةرصببال اوناكولو علا ىدنت تأ (َكيَلاوظْنْنَم مَمَْو)
 نكران منال اهئاف ظعأ لب ءاردهالامدع 2 ىف م ممم



 فطعيلر دولا لعؤلا فرتتُسلا رتتسم ار يضلل ديكات (من الار دعم
 انينمؤملانبتو (ملْمْيَب)ا ِدَب)ايرُمم انزيم (َنِليَرَف) ماصآلاىأ6 ذاكر سَو)هيلعا

 طه ءلهأ جرن مهل (َلاَقو) توسل انام ءيلااهزاماو يآ اك
 204 قاما 1 لوعشلا مدقو ةيداناع تو ةيغتانايا

 التل انف نيداتب ةءارق فو ىولبلازم (ولتمونيلا كل ذ يأ 0
 مالوم سأل ”ةدو) لملانم تّمدق (َتصلْسآاَم تلك

 (َتوُرمْمَي اداَك ا ان لس لل

 (قلاورطملاب (امَتلاَنِم و” ري ص نم)مهل (ْلَق)“ اهيل (نلق) اكرتلاّن هيلع
 اصل اَواهملح ىأ عامشال اىنعمب (َعْمشلالْني ص مآ نص مآ) تابنلاب
 دف نمو ئح ندا حرجو تيل نم جحا جري نمد
 القآ) مهل (لّطْف تتار وه (َنْولْؤعَيَسَف فا قئالا نيب (َيمالا
 'هلدأ) ءايشالا هذهيل لاعشلا دو نونسونَو هه هنوعس
 مامتسا (لالّضلا ال !يحماَدْعَب َدْمَباَذ (ق) تباثلا قا كتر
 فيس - يع تلعب نبل ع لل

 ٠نامدال اع (َنوورَْضَح) نيك( َضآف) ل ) لالضلا عقو
 0 ءالؤه فرص ام(َكِنَنَك) ناقربلا

 ىثوأ ةيألا خمي -نالمأل ىو اورمكوَسَسَكَنيَِلاَلَع كي
 اله موا كيم كرش نمل هلك تؤنمؤنال مآ)
 نع نوورصتد (ّنْو ون ف كيِمْد سقما كبي دسك
 قالا ى دن نم لكن ارش نِم لَه لق) قيل دلا مايق عمن داع
 لاى دبش أ قمن ى دن شال ق) هادنهال اقلخو وج بصنب
 ل !) ىدتهي (ىذهترل نم َعبَتِب نأ َحأ) هداوهو (ق
 اوالاىأ بود ريد م اهفتشا عيتي نأ قحأ 2
 وعالم عابتا نم دس الا كك | اذه ( َنْوْكحَح سيك ذوكل (رم) قحأ

 نس. م



 ا

 ا !سانلا ان 0

 لان ا اف نوعسك 45 يذلا ايما عامر وه اهلَع هئءا نال

 | ميراضف نلفت "كامي كتيسنم) تولادعب جزم انْيلا
 خدعص (لْكمامنإ) نوعتمم ىأ عاتم بصنمب ةرت 0

 | اةبتب نيالا: انامل نِص نان رن أررطم 2 (ينّدلا ةاّيحتأ)
 دعست زتلإوم (ٌساانلا لح اياَيم) ضعببهضعَب كبتشاَو (ِضْرَلا
 (يفْرحُي ضْرَألاَت ْنَحأ اَذ | ّيَحِلالكلا نم (ُماَعْدَأْلاَو) اهريغوت
 تلدبأ تيت هدض أ ةرهزلااب مْنَبْبْر أَو) تاينملا سماهيج
 هلع نورد ق8 مع أ اهله َنظَور ىازلاؤ تنئعدآو اياز الا

 اساذعوأ انواضف ا قيكيم
 وصل اك ٌديصح!اهعدز 5 (اهانْلَعَجب اد اهنْؤأ ًالْيَل)

 يتنكر ك ملام اكىأ ةففح (ْنأكر
 التلابا م ىلا اونعُدَي ناو َنوُرُكْدَيِِْوَمِلَس ايا/ا)نشبن
 8-0 ناميالاىلا ءاعدلاب ةنجاىعو ةمالسلاىأ
 ياباني /اونخل نيد مالسألانيد (ميَممنْس طارص ل مص ىلإ) هتياده
 شم ثيدحيؤ اكىلاعن هيلا ظلام كدا ةايزبو) ةنحبا يئنحنأ)
 هّباآكأ عَن الَو) داوتس رمق اف ءاههوجو) ىنعي (قهزبال َو)
 لت تطع (َنيدْلاَو نوالإ ينم ِةَنَجلَب باح كْءْلوُأ)
 : 0 نم ب نانا نيذلاو عون -_- نينا
 دئاز (ّنم هلا نم يل امل ذ ميم هْرَتَو الشم ةنَيِس ءاَرَج)

 00 ةتتغأ16 عام ا ظ

 1 يه 00 اونو 7 ايلا ٍباَدَصَأ

 اومرئاب بضم كا ماؤكر رشا نين لوم هيجل ىلا



 هللانوذ نينو يحي ر)نوكرتملا توتر ادمن (غيمنالا
 هودي نأ( لَو هو دبعي مل نأ (ْ دئضَمال ام ريغ عأ
 (لف هد نعان ؤاعفش ٠ هلُؤه)اهْع(َنؤِلْوَمَي ور ماصالاَوهَو
 ٍضرالاقالو تاون اعَبال امر نوربذح (منأ توي 20 آ) مهل
 0 ث هيلع خيال: ذا هىلعل كيرشدل ناكول ذاراوتا ماها

 (ىاَنلاَن اكاَمَو) هعم هحْوك 5ص لاعَتو) )هل اهيرغت ( 0

 حزما مدان دل ض مالمال ا 3

2 

 امسمسيحشساسسسلا سس سس سيب اساسا

 ضعاّسبت نأ 0 تندر لاو ١

 0 رار لتر فاول نيد

 0000 اواَصحلاَو ةقانلانم ءاّيبننالل ناك
 يا يحرا وا اعلان ع تاغاَم

 هذ 27
 ) بالجو سؤب هيض نماصخي ف



 وْ

 وطوال نيران مههكنكاز هيكلن 0
 ]يما َوايو) نارتي خم نو رومي (َنوُهْمَي مْمايعظ نان 1-6

 نأ هْيَجياَتاَع ةررقغلاوضَرملا ضل اررفاكلا (َناَسَنِإْلا ْ
 'نَاَنْمَتكاَتْإف) لاحلى ف ىأ (امئاَفْؤأ ادِعاَدْزأاهلططضم
 ثلا تاكى ا فو ناهمساو نفط (نأك هرعكل زمر
 ماعال اهرضل ادنع ءاعدل اهل نثذ مك(َكِلََك ةَسْمْرص ل! اَمَعْدَي
 كلو توب اداام) نيكرشملا (نيرثثإل َنيْر) اكل دنع
 (اظ ان ةكم لهأ اي (يكِيْبَف نم) عال ! (َتوُؤَعْلا كلف
 متدص]عتالادلا (ِتانّيبلابز . ١.* غم ءاجردق ور كرشلاب
 كيلوا انكله ! اكنلَدكأ كا ااا

 ل ىك بعب نم ص نإ ةفيلح عمت 0
 0 0 فمع تورت لَهَوابف
 نوجزمال َنِدّْلا لاق ناو برها (ِتاَنَيَبِ نآرقلا ان 5
 0 (اًذريَع فأر ٍنآَرَعِب تنا)ثعبلاَن توفاخيال (اَنءاَعل
 كرؤكامامهل (نُذ) كس ءاَقلت نم هلي والاسم
 0 2 س [)ام (َنا ىغت) لبس (و هاملت نمل ذَب ١ 11 ىعس
 رِوْؤَي تاَذَع»هلُيدبَتب (نَر ْتْيَصَعْ لا ْتاَحآ نا اجب ام

 0 يلع مثول اَماهّلا ءاَسْوَل لك ةماعلا موته (مِظَع
 باّوَجمالب ة ارق هلام ف طع ةيفاناال و يعير مكملغ
 رع كين)تنكم (تاذبل ْفَعَف) ىريغ نامل ىلتمب مكيلعال ىأول
 (ترزاعس المأ) ئنب مك تحال يق نمو نيعبرأ انينس
 0 نيم مل أ) دَحأ العأ (ْيَق) 0 نبأ
 ظ ناثلاو (مثتا) نارغلا نايا بنِكَو ا) هيلا ٍكدرشلا ةيشنب

 مغيال



 اهني ابتامئاَصلا هلا اواو اوس اَنْ )بشي( (ىزجج)ثعبلاب

 بارعو) رار هب مياه غلاب ءام ( يحي رع

 او رطرم بسك تولد لذا ميل
 ثيكم مر ٌْوَواَرودَرَممْلاَور رود ىأ ءاّيض تاذ (ًءايضىنمتلا

 نمةليلنيرهْسَو نام ىنالزنم نرشعَو ةيساْع (ل زض) رس
 ناةليلوأ امون نيث الث هلا اكن انيتلْيلرتششد ورسم لك
 باسيل نيِنَسلا د دع) كلذب 0وْلْعَتل)اموي نيرشعؤو ةحشش ناك

 كلذ نعىلاَعت انبعال (َىَحئابأل!رروكدملا كلو ةئتاَقَلحام
 توريدتي (َنْوْطَْت ْوُفِلَتاَيَآْلا)نتِبي نونلاَو ايلا نصفي )

 ةدانزلاو لاو باعذل بيرنلي اليخ نونا
 رو سهو هككب الم نم (تياَو ومسلاو ساَقْلَخاَمَو)َناَصَمْمْلاَو

 امواج ناويحيم سلا راك ا
 2 ايل اكرم وراس راننأر

 ام نوعفتنلامنالركرلاب ىىّصخ نوسؤبف هوَ وْوَفِل)

 يذلا تعمل.( وجبال
 َتينْلاَو)امِلااودكس ابماَود[كظاَو ةراهل مهر اكمال ةَرخلا لد

 5 210 وكرات (ٌنْؤلْفاغ واف! اح لئالد اني اي نع :

 ىجباعلاو كرشلانم (َتوُبس اود امير انلاز شه اوامَكئَلوأ)

 زاعر) مدخري مدل اَكلَصلااولِعْواَتَس نينار
 ىرثت) ماي علاهودمب نو دس ارد مهل لمحت نأب مب (خإم نأ
 وسي مملط ابي: ماوعَد ميعَدلا تاني انما متت نم
 .وبلط ماذا ديك( كن ايس اولوقي نأ ةنمبا ىف

 نس دْلاَو
 ط4



 كحلي

 76 ا

 كون لعمال قا) ف اك (صسخدف) كب ناحجألا
 صخب ْميظعْلا) ىمركلا (سْومْلا ٌثَرَوُلعَو) هريْغب ال تمس ومب
 «ذأ نعدلر 000 ىورو تاقولذملا اع ركل

 ةَروُسالح .1ىلال وسر مكءاجرّمل تلزن ا كا كنب

 ثالثلاوأنيتيآلا كس تدك اذآلا ةيكمسدوي ةروس
 بتسايارشعوأ عْسْلَو ,ث ام ديالا مب نمؤد نم مممّو وأ
 م الا داو رلأ محيرل نمر هه مش )
 نم وعك مفاضالاو نآرملا(باّذكلا ْتاَيَ)تايالا هذه
 0 زاجل ور امتا مايزعتسا ةكيلهأ ىأ سان ناكر مكسملا

 دربيواهمسا عفرلاو ناكربخييضملااب (هبَع)هل اوهنم لاح
 لوم( ميلر )انو احعياىأ اَنْيحَو نأ) ىلوال لعاهمسا

 0 سيت

 ذاك نانا لنرقخ(ر دن أ) ةرسفم ةرشمم (ُنأ) ,أ) حسو هيلَع ها َص
 . ءانلس (مَدقْؤْنهل) ّنأب ىأ (َنآاونَماَنيِنْلاَْسِنَو) بانعلاب

 (توراكلاَلاَق)لاعال نم ءومّد قام إنسحاي اًرجأ ىأ (ممَرَدَنَع
 : ءارق و نيب (نيطتخل) كلذ لكل مشل نآ ا
 قتيلا كب نإ سيو هيلكس صل هيلاراشلا اورحاسل

 0 رم

 لودعلاَو ا واقر الو سمن نكي منال

 قدتاوسنا (ىرعلا لع توتا ةحاح
 فلي ين: دانا نيا الاب 2015717 د لَي) مب
 0 عفش مانصالاناوهلوصلدر (ينذ ا يحب نعلا)
 1 (توركَدَت الفآ)ءودخو هو ديغاَ يجر از رت دملا قل انما

 هت م سس لوواَحمحُ دم ىلاعت (هْيلإ)لاذلف و لال اىف ءاَنلا ماغداب

 اوان سكاي م ادد دعا اماعتب نإ وصنم نأز دّصم (اًدح

 ديمي اَنالابه أدب ىأ ءا(َقَمأَو و َدْرَس) مالل اري دود ىلع -. أى

 كم
 بيرل اد



 تكتوتقايل أ ثكمَو ةعامجب (ةَمْنياَط ختم ةلِيبَم (ةقزف لك نع

 اقصيأو ا موف اور ِذميِلَر نسدِلاىفإ ١ نوثكاملاىأ (اوُنهعْمَتَيل

 (ْمُلهَلَعَل) ماكحالاّنم ولحن امهم عتب وزغلاّنم (مهْيْلا
 0 هرمأ لاثتماي هلا ب اقع (َنوُر َدْدَع

00 0 
 0 لم ---

2-007 

 كا يطال زو كلان قرصا دولا

 71 ءازيمسارب ايصال الرعي ْنَس) نيقضانملا
 1 دل قاوم! 220ج ابا

 كيلا نأ وز ابنوحضي َورسْبَتْسَي مهَو) 7 7, د دصمل

 (مهرسجر ىلااّسجِر ءدارقزداتتغ تعض تس

 توري ال وأ توه اكو اودامو) ب مهزمكل ف ءزمكىلا ارمكا
 رم نونمؤملا ات ءانلاَو َتوَمْفانملا ىأءانلاب
 تويؤس الد ءر صاَرمالاَو و لعل اب ِنْيَنرمْو أ هر مياع لكى )

 ون ترب أاًماداو) نوظعتَي (نو رد
 لا مضمر ظَن) سو

 ماذا (لحأْنِم كارت

 م )اوت لاَ زاوماق دحام لأن

 قم (توهممي ال و يناير ىدحلانع (ْضْمْولُم هَفافَرَص) ||

 كدا 0 77
 1 .ؤوماي)او دنع نأ (5بلعصمرح) هررككملا والو كسَعْسَم
 ! (اوَلَوَت نار ريح امهيل ديري ( مِحَر) ةونرلادي دش (َفْوَر



 : كتل

 تباهتتي نالئرلا ناك وس ةورغىف مهلا ىهواهتقفا
 اهو خزحادتشاو دماّولاريعبلا نوبقمعي عرشعلاو َةَرم
 قرف بولُق) ليم ءايلاو .نذ ب ( مير داكامٍدَْب ْنِم) ثرعلا
 (ملع بان ”غ) ٍةَدْسلانم هيف مهام تلال اىلاءعارتا نع ( مثنْم 20 ل ع م دا موو ا 02

 وطلبنا جن الَثلاَلَع) بات( حر فور خمر !) تابشلاب
 (تَبْدَراَي ضر اوُنهيَلَع تَدا َصا | ّقَحِل ةنيرقب موي بوتان ع
 (ةييو) هيلا نوني طاناَكَم نو دوي الؤاهتئىّس ىأ ابحر عم ىأ
 امسيالف مّمتوتريخلتب ةحّولاو خلل مءولق ( ماش هيلع

 ونا نمأيمال)ةغمخم (نآراوّسيأ (اَوظْو) سن الررورس سا را ؟س1<- نإ سش .٠ 7 ف 2 1
 تلاوه هلأ َنااونومَبِ) ةبوسلا مهيممو يرعب ان وبلا الا
 (اودوكو )هيصاخم ك رتب (هينأ اومن اوم (نيْلا اسيا اي يحتل

 َنيِقداَصلاعَم

 دوطيالو هش دبس ين) عوج (ةَِصْرع الَوا بعت (ٌبَصسالَو)
 ال و َراَُكْلا) بضغي (ظيخَي)ائطَو تعمر دصم (اًنِطْوَم
 لل بيك !)اًببنوأ ارساو أ الدق ليتر هه (قرَدَعْنم َنولاَن
 (نينينخأ يضْن ال هنآَن!١ هيلع اوز ابل (حلَصلحَعمَ
 ةرمولو (رَيْغبَص ٌهَصّصَن) هيف (ٌنْوَمِعَساِلو) مجيثي لب مرج يأ
 كلذ (ْنْقيَل بْبِكال!ريَّسلاِب (يداَوَنوعطَفِسالَو َءَريِبكاَلَو)
 طع اوخو امل هءازج وأ (َنْولُهياود اكام نسحأ هنأ رمل )
 لنفايجاو رن ير لَو هيلع هنأ صعنل السراء للا
 رَصَن) الهف لولو هداك وز غلا لا اوُْسَيِل توتنص رمل تاكا )|

 لكنم





>>> : 

 زماو) نييلشلا لع ةحسوتلاو نما ور طملاف نيكشملاب قفرلا نما
 هيلعساىّص يملا اول تاون اكو كل ز ىف( توب ذاك مم ! دهشسي
 ةعاج م رأق (1ذب أ هير لضم عت ال) لزنف هيفىضي نأ سو

 م

 ذعار وعن َع هصميعص ىف ةمنخ نبإ ىزد ءاصلا ىف لضالاو
 ىلاعت هللا نال اقف ءابق درينم ىف ماتأ ْمَسسَو هيِلَعمَّسا صن أ
 زهطلاانهاف مكرم ةّضّم قروهطلاو ءانشلا ميل نسحأ دق
 هنأالا أيش عنا هلال وسَر ايمَّساَواول ا مب َّنورتهطت ىذلا

 طئاؤلانم هرابدأ نولسفي اؤداّكو دوبلانم ناريجانل ّن

 ةراح'عبتن اول اقفرازملا هاَوَر ثيدَحَواولَسغ السعف
 (ىوْطَت لعاب سس ف () هوكيِلَعذ كادوه لاقف ءآملاب
 مس نم ماري هنم (ناَوْصر)ءاججر (َق تم نم ةفاخم
 (راه) بناج ان وكس ءاّرلاعضب (ٍضرج) نيرط (عَسْلَع ادناه
 (مهيخران نر وّساي عم طقس ىبراهنفاقر طوقشلا لع فرشم
 ررظتلل ماهعتسالا هيلا لود امب ىؤقتلا قلص ىلع ءانسلا ليشمريخ
 رارضلا ينم لاثم فاثلاو ءابق دينم لاثم هور يخل وال اىأ
 ةسراونم ىذا ' 6م اين لارسال نيل إظلاَمْوَعْلىدنمال ا شآ)
 اونو نأب (متولْذ) لصنعتت (َمطَمَت نآآلا ْمِْولَق نا اكش
 َنيوْرَتْسهسَّنِإ) مم هعنصوف (يكح) هقلنجب ( يِلبَع اش و)

 هايماكعتضام اول ذي نأب (ةهلاوتاوتعأنيمإعل
 هزم (نولَتْعلَو َنولْدْهَيَك هن يبس نفولَتاَمْي ةنمجبأ هَل َنأب)

 فائلتسا



 ميرو هلو ضرتها ون :1نمذشر تزن ال مهلذغ

 ٍْلَكإَصْو) اب ق دَصَنَومهللاومأ ثلث ذخلأف ممجودذ نم (اب

 | ياسو و هحب نكس كنس ارم عدامأ :

 مولا ل بعتوه هان ااولْعَي ل1 جلع يبسْدرَتآَور يو زوق

 (با لا 0 دِصلا)لبعي (ذْخأيَو ِهداَبِعْنَع

 رينرتنالماهضتشالاو م« (معحَرلا) مود لوبقب ءدابع
 5 0 او تب 2

 كرت وز قملاب (تروجيرم
 : 0 ا هام امج

 ا مب هعنصو ( مك :هتلخب (ْمةقاَو (

 ةقطأ نبل العز تف ان نيايدكو و حسرلانب,ةر ارم دحب

 قوس هادا كانا
 ىانلامرجمو هليل نيم مهرمأ صفوف هريزك سو هيلع

 مهو ("لجيصاو دن تيزئانمنم وردي ميو

 ءابق دمتم لهل ةراضم اَرِض) نيعف انملنهرشعانثا
 هلالقعم نوكيل بهارلارماع نأ مأب هروست م خال (ارعكَو)
 :مدونجب أيل بهذ ناكو هد: عند َخأَي نم هيفم دقي

 درذلا نينو َنئباَعيرعَن ور لس هيلع هللا صيبا لاتعل
 ايّفرت (اةاَصْراَر ! مديت مضت ذات تو

 أعوج وهو هن ئانب لبق ىأ (ْنْبَق نم لوُْسَرَوهَلاَبَر ةلوُسر و َهللاَبَر احْنمل) /

 عت ةرعملا الارث انبب 0 :ذَرألام (ن] َنُمِلْصَررروكذملا



 عد

 هدا اارسخو ةمارغ 0مشَم) هنآ يبس ىف (َققنيَم دم
 ير 27نافطغعودَسأونَي مهو افْؤخ هقفني لي سلا
 الملا باذلا ارودَي ىأ جتفلاو مضلاب وَلاَ رشاد مهل ةيدكيلع ٍتلصنت نأب نامزلارثارقد رش راو دلا"يارظنني
 ملاتنأب جدا لاوخال يا آو) يا المهيلع
 ةينزمو ةنيهيج( رخال اعود هلطا ماو نم اَرغألانِمو)

 ةليسو (ق هلأ دنع) هبرغن (تايرف) هل يبس ىف (ققْيْيام ذيب )
 00 تاع د (تاولضإ ىلا

1 

 أ يلح يس هدنع (ملهل! وكس ارلا مب
 فتيات مم( ةجا صاطزهال قس )هت
 دهس سس سمسسيسيسدشلل ميقا ردد هن ننمو ماض تحن

 لجل (ناَسْحاب) ةّمايّمل اموت ىل (يهوُنَبس مهولعشأ نئّلار):ءاصملا|
 ْمُهَل 3َع1و) ماوسب 30و رزهيعاطلا هتعاطب (ْمم هنأ در
 نيل احر نة د ايزب ةدارق فو (رابتالا اخت 5
 ةتيدلا لم اي (ميكؤخنّموريظعْلَنَوملاَكِداَدَب ايف
 ليه ْنِمَو)ْزافغو محيمأو لس أك(َنوعفاَنَم ٍباَرْعَأْلاَنص)
 اهىتساومضاوتج (قادِْلا اود رَع)اصيأ نوّصفانم (ٍةني دما
 يي نعام هيلعس اى صولا ٍتاطح يف مت ال)
 هلابازعَو اين دلاىف لتقل وأ ةكضقلاب (ِنْيَترم مم قِحَْس
 مون (قررانلاوه (ْمظَعِاَدَعَذا) كلا ن(َنودْرْي ع
 رياك هتعن لكلا نم ( عيون ذب اًوعَرتْع )دبع (َتورحْل)
 مهئارتعاوأ ٌكلذْلِبق هداهجوهو ( ٍرصواَعاولْطَلَح
 هنلاىكع)هنلخت وهو (ًاَيسَرْخاَو) كل ذريعوُأ ا
 ةيانل نأ ق تلرم ( جت وطه نميز ب ون و

 لزن اًممهنلب ام. دل اىراوَس فممضن ا اوّمث وأ ع 8



 هع وة قيام نو دجال سيدنا لعالَو) مْرلاَو ,

5 
 0 0 م

 ١ (نوفعدتأو هذخاؤملاب قدرط (ِيّيِبَس ْنِم)
 مل كان !اماَز!َنينلاٌقلعالو) كلز ىنةحسوتلاف
 دج السلق  ةزقموبّلقراصنإلنمة عبس وو و 0

 امدججالد لجل تخل نايبلل نم» (نم)ل يبس (ضْيِهَت

 | تان دانس نينلا لي نيبكلا انا داهم توت ام
 زذاعطو لاول َءَماونؤكي ناياوضَر ءاَمَْعَأ ْ:َهَو) لخلاف
 1 تاليكوذ قكطد) هلثع دعت (نوك شرا ولق لع

 اون دعنا مهل (ْلَو) وزغلانم ممل! حر اَدا تلختلا ف
 انربخأ أ ( دكر ابخا نم كلك ان أن نقر مكق دج (:مكل سمو ْنَل
 ثعبلاب ترو درمْشمهلوُسرو كَ طا ىَريَسو) لاح
 يوت كاع كنتم ههاعا (ةتاهشلاو بَْعلالاءَّلا)
 ,ميلو محجر يَ 1 را ملمع ةيلع كرات
 دلرتب اضع تلخلاف تورو ذعس 1
 : ل نم 2م 07 دارت ةيتاعلا

 نوبل رزقا 2
 دبلازهأ (ْثاَرعآل هللا طضتن عم ماضز عفنيالو منع ىا
 معاّبط ظلعو منافم ندملالهأ نم (اًقاَمِنَو اك قس ) 0

 فتسأب ا (نآ) ىلوأ 5 كعاَو)نآرملا أمس نعمه دعبو |
 دال ماكحالانم (هل وسر لعد َل رن ااه دود خاولغيال)

 م باَرعَألَنمَو) ممهعنصوف ىيكح)هَملَحب (ٌعيِلَع فاق ر|
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 !ْوككَو) ابن تلاىف ديد يلق اوكَصِمْلف) اونلخت ام كاز نوطسب

 ةَحيصب مهل از عربخ (َنوُبيكي اود اوامب ءازحاريثك) ةرخآلا ف
 (مثعمٍةْفْياَطَل) كوبت نم (ْهْلا) ك در (َكَعَجَت ناق)ر حالا
 0 نووحانلا يتبدل, تاتنمع

 سا

 - تاع يح -َلِعْلَصمالَو)لزن إن 00 ِ لع 0

 هوو فاياوزمكمل) ةرايذو انف دل( دقاق الامي
 .دا راؤول اون [َك رمي لور نو هرف 6 (َنوَفِس 6

 ضار حز (َقَهزَتَوام ذا ا(. مَذَعِب نها ديب
 تفِشآرْعلاَنم 0 ا و

 اولوأ م ةأتسأٍ لور عماو ُدِاجَو ساب اوس ؟نأبىأ(ْثآ)

 ٍ تريِدعاَملا مم نكتانز داولاَكَو مح هنعلاووذ (لؤظلا

 قالا لكلا ى يد َماودؤكي ناي اوضر
 ريخحا توت عمت ولع 0 يفنملنحت
 هش اوتار ا ماوس [نيَدَلاَو لوس َرلاَنكَل)

 لقناة كتوا - 0 0 تارا ذهل كلو و

 ا م سس د2 لا كس فل مب 2 هج الاجل 108118 وك 3-5

 مالو اقام راب 0 وزيوت كنان

 (يارْغَأْلاَن نم)عب يرمون يرو ذحلا ىنعبب نور ذّدعل !'ىألاذلاف
 مر دعلدوعتلاو (ْمُهلَتَدولل) كيلا ص بلا ىلا
 نامبالاءاعراىف (ةلوُس 11000 000

 اورعكن يذلا بيِصْيَس) را ذتعالل م باّرعال او 2
 (تالطو (ىصّرْللعالَو) ويشل اك (واًمعضلا لتس ميلا بان



 كركي اود اكامعو ةودعوام شااوفلَخآ امي) ةَماّيعلامويَوهَو

 نأ ن نال اقف تاكزب سو هيلع مساج ص مل اىلا كل ذ دعب ءامن

 هاجمت هسأز باتل اون عجب كم لَبَوأ نأ ىبعنم
 تناهئمنىلاغاهلبقي مقرعىلا م اهيلب يبارك نأ ىلا اهب
 :َدَدَتاَنآ)نومفاملا اوك ماسي .أ اجي ل لأم زن ىف تام واهلَجَعِي

 َوأ) منيب هباوجاَنن ام (اَوجْصَو) ممضن|يف هوزسآ ام غر رغَرس
 ةمدّصلا ةيآ[ت لزنالو نايعلانعّباغام (بوُتيغُلا مَع 1

 لجر ءاحَو ءارص نومه انملا لاة فريك تب قدّصنف لج َءاَج

 نيذلا)لزمفا ذهةق دصْنَعَْناَنااول اقف عاّصب قدَصْص 3

 َنُيِنِم وللا َنِم) نيلؤتنلا (نيعؤطملا) نوبيعي (َنوُرِي!ادَربم
 نودأيف مّقاط ( مم دهيجألاّتو ديال نينا تافدَصلا ى

 مةيرح لع مازاج ( مم شار يسار يجاَو ( نم نوري هب
 ا 0 نلو)

 ترخ ىناَسَوهيِلَعَهَسا كَ لاو هكرتورافغتئالاو هلريينت
 الع قا اا هاوررافغتنال أ ذعي ترتخاق

 ةرثكى ةئل املا يعّسل اب رارملاّل يف لهل هي اَر عَن نلف ٌةّده

 نيعّسلا ل كت دزول ىنأ معاول ثيدح رات اىفرافغتمالا
 اَصْيي هني بحب صوصخخملاد دحلاداَرملالْيَفَواَجِل عت درِلرْمع

 00 3 همم 1 م ٌَث ظ 1 م

 (قعْمِم) كوبت نع (َنوُم ب َنيِمِساْوْلاَمْوَمْلا بيل هنآ
 اواني تكدر :(ٍلوُسَر) دعب ىأ (ٌتالِخج مل 0
 0 او ىأ (اَولاَقَوِه ذاق ىأ ولاَ هَل يبس مشن او رشهلاومأب

 ا حدس أحدنا هجن فرحا »د اهجباىلااوجزغ (اوزتنش 3
 ةاوماكول) ضلّتلاءلرتب اهوتيت نأىلوالاف كلوبتنم تويعشد



 (ٌريرع هنأ نار ةئامهمجْيَس كئلوأ هِلوُسَرَو هنأ َتوُعيِطدَو
 ظ 1 1 ؟نيعورو لع زا ا نَع ئش مرجمتال

 اهيمح نط وى رج قا تام تاما رنيِنِمْوْملا َهاَدَعَو) هلحم
 ةماّضا (ِندَعَتاَنجَو يل نكات ايي تباع ألا
 0 ادعأ مك َنمَاَححِدرَو)
 2 اب وما اعمل
 ظ زارا تنل !ررابتنالاب (ْميمْلَعاْضْذْعاَو) هيا ناسللاب
 ا دمت انا عا حقومل) يع عجرللا ( زيصلا خب وي

 ريكا ةيكاول اد لاف ذوو تلازم منع كمان
 م الطالا اراهيلخا دىبرمكلااورهظأ (مم الس! َكْعَباورَم و

 هد وعّنع ةَبعجلا هليل بنل اب كتفلاّنم ولاني ا ملونمهَو)

 هوجو ر سايب ل نيراع بدرزعص ال الِجَت برر شع ةعضب هَو كوس نم

 مهاََعأ نأ !راوركنأ اومن امو)اودرف هوسغ ال. لحاورلا
 ىنسملا مباحة لش دب ماّسخلاب (و|يذتم نم“ قسد د

 قاننلانع او اوبوتي «نافر ميا سيلواذ هال ا هنممهلني م
 ماِقَحِن) ن امرإل نع :(اولوُستْنِأ وسنن وهل ارثخ كك ي) كباونصؤدَو

 منهل امَو)رانلاب (ِةَرِجآلاَو)لتملاب (اًينّدلا ىف( اباَذَعَْأ
 ةْزَجو) ههعنمي (ٍريِضص ال َو) هزم هظنحي لَو نضاله
 ءاَتلا ماغراهيند (ّنَف َدّصنذ هلضف مان ان( هللا ده اع نم
 نب.ةيلعتوهو (َنيِجاَصلاَنِم ّنتْوكَبْلَّو) د اّصلاف لصالاىف
 هللاءةزرينا هلوعدي نأ محبو هيِلَع هللا ف صلال أس بط اح

 مناف هيلع عت 00 ظ



 © ةاب

 :مالااولضا دعب ميرمكرهظعأ ( نامي ا دعب حرمك َلد) هع
 ردو لهاته نزع نوملاو نوتات اما

 بدو ريجنب يح ةيونواصالخاب (كض خا
 اقافناإ نيريصم (ٌندِم :خاؤم امض هعدام)نولاو

 ( ضيع نم 0 ءاربمشسالاو
 0 ها توزمأي) دجول ئشلاض اهب اكني بلا نوبباشتم ىأ
 0 ةعاطلاو ناميال |(نو ومَا َنْوَبْمَيَو) ىجاملاة كلا

 7 اوتخا ءالاو تاهل ع متو كوتش
 وعساه رق نيج نمل َن) هنا نمرحسهيكرت (مرجس 0

 امىنيرلا 5 تاق َنيِقِف اَنْ اَناَدَع

 تجين ا هلأ عَمَعلَو ابا .ارج 0

 نأ محاَد عن ادعم 1

 ل ز رنرر 2

 تا مودم :

- 

222 1 
0 

 ا [ قواك "رش كنت ل

 أ وكر هوهرزط (دياعو جود وص مهل نم ٌنيَلا)

 و 3)بيعُس موف (نيذم باءطآو ميهاَرب | عْوَفَو) اص
 تاهل (تاَيبلاز هلل مس ا) اهلي ىأ طولموم ىرت
 مهب ذعي نأب (ْمْهَمطَيلْدَتاَناَكاّق )وكله اذ موب دكت

 01 بنذلا باكتراب (قولشيتْممتم اود اكْنكََو) بن نريخب

 كرواغاب ضب ايد 1 هلعب تانمؤوملاو نوم ْوملاَو)
 دس | سم يمس ممسيس ل ميسم

 ًءاكرْلاَي َنونَْو و ءالّصلا َنوُنمَمْنَوركت نع نع َنؤمدَو و نوُرعم اب

0 
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 6-0 اراحآ ضعت ليضفت هلو ءاوسل لعمل مامالا اهمسقيف أ
 بجيل نكأ هراّرفا قارغتشا بوجورماللا ترا ةضعب لك
 نصلك م ةنالث ءاضعا وكلب عرشعل مسا دا ل املا بِحاَص لك
 طرت نأ ةئشلاستبَو ممل ةعيصن داذأ اما”مود كيلو
 (متمو)اًيبلطم الواتس ع نوككالنأو مالمالا ابنه لصعملا
 هثمي دخل قبو هبيحي (ّىّبلا َنوُذْدوُي َنيِنْلا) نيّقْفانظاأ
 ىأ (ُتْدأَوه) هخلبي الئل كلذ نعاومئاذا (َنْولْوَمَسَو)

 اب نوي ش عجشماال (ئكاٍر يَح جشم نانا
 ةلئاز ماللاو مريخل الوب هوربخت امو (َنينمْوثْإل)َو دَصي
 لع اذطَع عفرفاب (ةَيحرو) هريغو ملشتلان امنيتبقرغللا
 د َنيِنْلاَو كتم اون اندر ريم لع انطتع زجل او نذأ
 تونمؤلل ابن زك ايَنوِلَْي لأ ٌتاَذَعم للا لوس
 ناو كوضريل) هودااممي1 لوسرلاى ذأ نصمت عوكملبامف |
 0 1 الا و ا وت
 اوسروأ هّلاربخوأ نب ءاضرلامزالتلريمفل اد يحس َواَعَحا
 ققاشي هدا نَم)ناشلاىأ (ُةَن او مْعَي ل 1) فو ذحت
 قرح َكِلَذ ابيواَدل احر ءازج (َمهجْتانَلَّنأَف ُهَلْوُسَدَو هَسأ)

 * ءا1 10 ل 0 214 0 000 ل

 ريسوطئأ ( ْمْلَعلّرْتَت نأ َنوَمِْفاَنْلا) فاخي ( ردي يظععلا
 0 ا ا م ل 00
 يريباسي لاذ مم هو ىاعرش ص (مهبولق ىإع حمس ةزوس)
 (توزدح امر رهظم (َرْ هلأ َنا) ديب رعأ (اؤزهتس القل
 ملزما نع ( هَل أَس) مف مال (ْنْيَل و) كف اند نم هجارخ.ا ا

 دعت و قبرطلا»ب مطقنل ثيددو (ْبَملو ضوحع شا! |
 و2 1224 هو ده ا 2 نا
 سالو بس 0 ءراو ب ا ١و هلل 0 1( ته 2( لَك دل ل 1

 هرع



 باص نما ميدو ةقشملانم اهعمجوف نوقليام (اين ذل ةاّيحا
 ةَرِخَكلاَف م ذعيف (توززو اكو خشن ) جير (قَهْرَتَو)
 :هامو) نوصؤم ىأ (يكَن موه انتو وو باذعلا ذأ
 نيكشلاكم«اولعفت 520 (َتوَقرْصَ وف ممكلَو كس

 َتاَناَعَمْوأ)هيِلاَنوأحَي (أَعَم نو لَ ءول) هيلو

 (ِةج هو ِءيكالْوَلَوْلا يول ياسو
 رمل اكئش هز ريال اع اّرس ا 0

) 

 9 لى

 اًولاقَو)اهوخيَو ٌحانخلانم (ةلوُسَرَو 0 .

 ةمزعرم (ٌهِلوْسَرَو هيض نم هلأ اًميَبوْيَس هنأ )اهيفاك(اًدْيْسَح

 ول اوجوانيبضي نأ( توفر قانا
 (واَرفعللل ةفورصم تاوكرلا (ْتاَق دَّصلا أمت مهل اًريخ ّن اكل

 نينلا(نيككسملاو) مهتيانكنماىَووَم عقد امنو دجتيالثي ١

 باجرم تاق دّصلاىأ (اَهيِلَعَنيِلماَعْلاَ اًو) مهيفكك ام نو ْدِحي نودي

 4 4 هيلو ول شاحرت م

 لوالا ماسأ نيلشملانعاوب ذيوأ مؤارظن ملسيوأ ممالشا

 زعل هنعاْوَت هلا 2 ايطعالريخالاو

 كَ نق» (قق) ال ىلَتْن ايطعيف نيرخألا فال مالئالا

 اا نبدلال هأ (نيمدِاْعْلاَو) نيب كلا ىأ(باقيا)

 نيبلاتا 5 حالشال وأ از ممهل ٌيلؤاوباتوأ ةييصعمريخل
 ء 5 ىف النت داهم ب نيمعاملا يأ اىأ (هشآل يبس فَو) ءاينعاولو

 (ةَضِمرف)رمَس مطمنلل ليلا نئاَو) ايس اولَو مهل
 «7هملخم ( ملِع ُهْماَو ْدْشاَو هللا صار دعا هز عنب بصنم

 : هيواذ واذا ميثم تنص عنمإلو هال ءالؤهريؤل اًهِفرَصز وجي ألف هعنص ىف



 0 ا ل
 2 هلام زع (رمهظَو)رصنلا (يَحنا جوخ كني د لاعبا

 لوم و برام يفاراخ فل هل(توُهاكْمهَو) هنيد
 قبلا هل لاق سيق نب ةمباوهو (ىئيتفتالو) فلعل (ليْنَدْلا

 يضم ال اًفرفصالا يد دامب ىو لح مس هيلدعا ص

 دفا نعراصا الر فصالات ,ءاسن تيأر نانا واسنلاب

 315) طقس ْئرِمو نلعب (ولطتَسةشِلاالا! لات ا

 (ةنَسحتبْبصَم نارا: ع ط ضرحم ال (َنررف اكل ابْمطيِجمْمَهَح
 ٌلواولوَمَي ةش( ةبيصل» كتم نارو -طزختت ,”مولس) ةمزغو ١

 ةبيصلا هذه نقم اضل نيسمزحلاب (رآائََح

 التبيض )مهل (َلْكا لما كب اص امم (َتوُحَرَف ْيهَواَوَلَوَنيَو)
 اًتروما ىلَوَتِمَوانر صا (انالْوْمْوُه) هتباصا (اًنلْذَتا بّمكاع

 اكل سول له ولا الكوس هش لَعَو
 ال عدا الني عمت نأ نورظتنت ىأ ل صال ا
 000 2 أ ثيد أن شح ينم ىدحةّيشت (نيَيسحلأ)

 عاقب ينعم با لعب للا” كبيسصُل نأ "كبر ظتنن ( حرت
 غ0 0 اني ايفأ) دام ,امتشلا م

 وقل ةعاطو اوعي لمكتب 0 م
 0 كك هوجعأ

 ؛(ّقَبْقَت ناهس أَم راو 0
 شلومنم ليتنا لمان( 0

 م (لانك وب !ةالصلا نو ايالو وسيول
 اجرت د دعي منال ةدقنلا(قؤعراك مو نود

 طاسدنسحتش الوأ ( هذ ذل ؤالو مهلاَوْم كنت الو
 ايو ممنع نأ أ (مم لعين امتاز جاتدتس ىف
 د بس حسم مسساوحي نا. + دس صصص مكس سس. + -- مص



 طاشن (اَميَو مانجو : انين ) عضو نكتب كات (زيزعا

 ةحتمهوءارْمْفَو ءاينئعأوأ قءاينع او أهاغعضَو ءايوفأ َلِيِعَو طاشنرمغوتا

 هايس ف <بعداو :كلاومأباو او :أناو دع اجو) د اجور ءافعضلا لكرتيل ةيآب

 ريو اولانتالف كلريختا نا أ (نولغت حن ا ماونَحأ دا
 عار باننا ند ياو ظ

 عسل ]اطسرو يكصا ارمَسو) دّحملا لهس (مْيرش) ان دلأن م 1
 واتا ل 0-0 َدْخَب ْنِكَلَو) ةئينخلل ابلاع

0 

 انجرح
 2س

 0 دقو هل اب اعل زنف هنم داهتجاي لخلاف ةعامجج

 َقَحا ميكر الهو نلّعلاو ول تدك ع كنعد اهع)هبلَصلا

 تساند ويلاه اي نونِسْؤُن 2 ينك تلجللو
 نوردح» (ّنو ٌرْؤَرَمي (توذ رعي معمر زطم) نبدلا ىف ( فن ل) تكن

  ةلآلانم ةّيهأ (ةَّدغ لدغ ةلاونَعاَلاك حم سو غااو ذاَر اولكر
 عطب فا رهعيرحمرب لى( اعينآ هَاهرك نككو) دازلاو

 | ءاسلاو ىصرملا (نييدعاملا عماو عفا )مهل (قيَر)مهلتنك

 ز ار ىلاتس لس
 ا ىأ(ل الج اوُنعَّصْو الَو)نينمؤللا لبي نخب ًءاَسف (الاخألا

 '(ةننهلا) مك نوبلطي( هونعبَي) ةميلملاب ىشملاب مكييباوعرسأ
 لوبقع امس نولوميام (غيل ٌنوعامس 'مكيِفَو) ةوادعلا ءاّمل أ
 , لؤأ نيف نمةننفلا) كل (اومسبا يل نيالا جلال

 ال سس يي يس سس سلا

027 

 تهمس جل ا ا اع



 ا

 ظ انام كلاما اةاورانجا 1 ظ

 ااوداكو كوت 0 ل
 15 1ك ماوس نيد كك امان نين ابنلاي) ملك قشف تح نان
 لضالأىفاّنلا ماغراب (مْلَهاَن اهلا يبس او 00
 داهجازعم و حاطابتى!لصولا ةزمت بالتجأوةئلثلا و

 00 ا جوتلا ءاهفتشالاو اهب روُعَملاو (ضْرَألَلا
 غاتماقر اههمن لدَب يأ (قرجآلاَنم)اماذلّو (اَيندلا
 2 : )ل 06 ةرخيآلا)عاتم بدَج (ىاينتلا
 ىلا عم اوجزخحت ورْْنَت) نيعضوللاؤ ةّيطرشلا نا نود فال
 0 1 قم 0 5 00 و 0

 ورْطَسأْلا) هِيبنَو هني هرصن هنمو (ٌيدف اين كل

 ٍإ 0 نادت ةرصم لئف) مس هيلع هللا يصخينلا

 هلتّقاور ارأاملل جورج اىلاو وام أىأ ةكّم نم (اودْمَكَنسِْدْلا

 نيسارحل ىأ لاح (ِنئَيْش آى اث) ةركدنلار ادب هّيفنوأ هسحوأ
 هل ذخي الف ملا كلت لشمىف هللا صم ىنعملاركتوب ا رحكلاَو
 رود لجو بتن (داَعْلائ اه هيك ز'نم ل دب اا اعرف
 مادقأى ارامل هللادقورككدإ قباني نان لدي نا ن0

 سمه نان رححال )نرضماال هم دم لق تح ه دحر لغد ول نيكرشم ا

 911 َرْثآف) مص (اَنَعَم

 دارصوبلاىأ (َْيآرركت ىلإ لعل نيدو سوو هيلع يتلا
 | ' هلاتقنطاومور اغلاىئةكئالَم (اَهْوَرَت ٍءوع) سهيل

 3 يكمل 1 0



 بت

 لش ”زاهلول كلذ ترزر اكاد

 ان 0 1 22251 زمننا انكي

 0 تاي ا

 0 عضوت تحوم دوج سون َو 2
 و (توززجك< عك ءاوفو 3 "يسن ال تك اماَذَه) مهل لاقيَو
 | تا هلأ هنع) ةنشلل (مدتعملا (ِروَُشلا دع 00

 تاو ًّط ةبادتد حوللاى 6 أ باّدكىف ارش 1

 «دعملارذ د ةعرجمم 6 مْرْخ حبر 0 رويل 2

 ( زَملا نيل )اهم ىأ (َكب ) بجرم زملاو حيو ذو
 مص تسع 0 لا ا لل سل ا ا سل سا

 ىصاحملاب ميكن ا) مرن اربشالاىأ باول القر مقتنملا

 ةكااريكرتملا اولَاَمَو)اهلكربش الاف ليقوارزو ظعأ ايذابماذ
 0 َنااَوْعأَو حالي اَعْئا كارو سنا لكى اعيمج

 خا ىلاريش ةعرجر يخأتلاى أ(: ؛ىّشلا م !رمصنل او نوتعلاب
 2 دارج لا ةمرحريضيأت نم هلفت ةيلهاجلا تن اك

 وينج( هند هدا يحب مردكل (ككل يت هاي زيرغص ملا

 2 اماع)١ىسلاو أ (ةتولحي او دَمَكَىِنَل ادي)اهصفَوءايَلا
 لإ هل دّيزحك ع رخو رهشس ليل داون اوي (ووطاَوياَّعَآَع
 ةّعب 1 1< حل نو ديزي الورمْس اي |نم (ٌمَشاَمّرَحاَم) ددع

 ني ذآ رَحام اًولف) هس اّيع أىلا تورظني الو نوصمِءالَو



2 

 نجر اوافو ذاب سابقا هانا سهيل

  رشالاو للاب ماوزمكَنيذَلاَبَدَعَو) هكءالم (اهوَرَت
 اشي نم لع كل َذ دعب نم طن ثْوَسُي ع نروإكلا اج كل ةرم)

 اسألي يروا مالشالا ْش
 وضيالىأ ارح ارتيلل اَونَرْعَت ري ال مؤط اب ث بحير ذو نس
 21 0-0 رام :ت ماع (اذهرتهمأع َدْعَب) مرح ا
 نإ هْرضَف ْنِم نأ كمن مذ ىْؤَس) متع م/ راجت عاطمن اب ارف
 اولِتاَف مكمل َهنلاَن!)ةئ او يوتمل اب مانعا دقو (ءاَش

 كسل اباونسآل الو ٍضّيلا ويل ابل هسا َتوُسْوْيالَيَْلا
 ردم اك( ةَلوُسَرو ذأ رحم نوط رحب :ا3) لس هيلع هما ىلص
 7 ضر اول هدفك تباثلا(َقحمأ ند توني دي ال)
 دولا أ (َباَكل اونو" َنيِنَّلا) نيذلل نايب (نم)مالشالا نيد
 لكم ملت بورضملا جار ا (ةَي با اون قَحِر ىراصنلاو
 ايي نولكتدال مسي انف ندهن تا لاح لي نتا

 ٌدومْلاَسْلاَقَو) الّسالا محن نو داعنم ال ذأ (َنوُدْعاَصْرِهَو

 ١ دج هاد يع :اًيّرْغ
 "(نب(َنْؤِهاَصِي) لب هيلع مهل دنتشمال هه اَوْ آب هلو
 اال مهلايلتت مابا زم يق نيوتيلا وس)هب
 م ايق عم قحنانءنوندرصي ( (َنوكَدِؤ ب فيك( فيك ( نأ نأ )ممنحل
 دابع(مامهز "روبل ءاذع طاح دحن ) ليلدلا
 محام ]يلح ىف هوجن ا ثيَح(ما نود نم انزا) ىداصنلا||
 ليلا ءاوسلا ىف(اوُرع مو 3 خاوازأ تمص

 0 آل !هلادال ادب يول ودبع تابعا ودل ل
 ' ور ورش (وئار ود اونفظُب نأ نو ذر نوكيا هلمزنت
 رهلظي ( نذل نى أبوا هيفمهلاَوفأب (مههاَوْهي)

 ا
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 نم ىلعادر تلزن نيرط احلا (َنيِباَظلاَمْوَصْلا ىدْههيال ناو
 اوُدَفاَجْوْرَجاَعَواْوَصَدَلا) هرعوأس ابعلاوهو كلذ لاا
 نوم دنع) ةبت د (ةَجَرَو طع نها وملابس ف
 ماهي ريخحاب نورهياطلا (َنوُْساَمْلا'ره كتل وأ َى) مهريعا
 مثاد (مقْمِعَن ابو ْرْلهل تانجو ِناَوْصِرَو هنِم َةَحَري د
 لزنو ( عظعوجأ ةَدمع هلأ نا دب اف) ةردقم لاح (َنيدل اخ)

 ذيال وتم (َنيذّل ا همااي) مر اخيك ءلهأ لجال ريما كرت نميذ
 ناميالالعرمكل ا)اوراتخل (ويَكْس ان !ءايلو ا”يكئاَوخلو ماب
 كو ابن اكن إد وطال 'هف كئاواو كم ْدَلَوَتَيْنَمَو
 نيو مواتر (ةكتريِسَعَو ”أكمبلَو ْرَأَو اورو واننا
 ةرايو)اهوجيستكا (اَْوَمْفَرَْفاَلاَوْمآَو) متاريشسع ةدارق
 ميلا ّبَحَأ اهتووَصْرَت كامو! اهفاغن مدع (اَهَداَسكَنْوْسْحَم
 ةرسيميلا نع هزججإل َجدَعَمف (هِلِرَبَس ىف د ياهيجَو ِهِلوْسَرَو لأَن
 ديد (ءرزأبشلا قأَيَقَح)ا و رظسا (اوُضْبَرعف) داهجباَو
 نوم طقآكرضتْدَأَنِيَجِساَلا َموَمْلاى ببال ةقاور مهل
 (نانح مؤداركذا ق)ريضنلاو ةلظرف ور دبكة َريبَك) برغفل
 / كلذرو نزاوه هيف مكاتق موي ىأ نئاطلاو ةكّم نيبذاو
 | ملمع (مكترتك ييَححأ) موي نم ل دب (نا)نامت ةنس لاوش ىف

 | ةعبر ار اذكلاو انلارشعئااوداكو ةلةنمم ويل ابلغن نل
 (تبر امم ضْزلا 'كْيلَع َْفاَضَو ينس *كَنَع نحت لَ) فالأ

 نونئطت اناكماودجي لذاهتَعَس ىأاهبحر عمىأ ةتردضم امن
 | نيمزينم (َنِسْدْط َجِنْلَومم) فوخإزم كقح اع ةّكشل هيلا

 [هيعيياو اسيل طب نرسم ل
 |[ ةيكس قارنا باكر ذتكن اّيفسوب او سابعلار يع

 اصول هاو ةرذ نيلي لوقت الط
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 هو مه ٍيِهع ٍدُحَد نم) مهما
 رهاالظلا عضو هيف .ءاسؤر (رشكلا هني اولراَمَع) ءوب أع ظ

 رثكا بارق قو مهلا دوهع (َاَميَأ الل ا ررمضملا خوم

 اًمْوَق َنولَياَمَن) ضيضمتلا (إلًاررتمكلا نع رمكلا نع (َنوُنمنسْدَدَحَل

 (قوسّرلا جاَرْخاب اور مدوهع ( ا: ااوضقن (اوتكَت
 ظ لاتعلاب أكو َدَب ضو ةودنلار ادبهيفاورواشت املةكم نم

 افرك ب عَم م ءافلح ةعازخ >.اولتاو ثيَح هرم لَو)

 ( ءَوْسْحَم نأ قَحَل ناَذ) منوف وهاذا مْوَسحأ) مولتاعتنأ

 ن7 ب حلف اف نوبل 'ءاكذ]) مهل انق كرم ى
 9 اا ل ذي ( مهو مكن ب أب)
 هّئعازخو ره مم لعف ام (ن نينمؤُم عْوَفَرودِْص ِفْشَصَو

 قو نيل عاشا ثوب !مركمهبزلم يعبي |
 تأ عك خلع ناو ناين ىاكمالسال ىلا عوجرلاب

0 1 4 

 " لو) ضالخال اب (كدمأو ُدَهاَجَنْيْنَّل اروهظ
 راو كطالب ظ

0 0 0 

 ايطرشن مدعل( 2 انغآ) تلطب (ٌتطبَحَكِنَلو شكلا

 يل سأل داس: نوذلا يضيق قا

 محا هل !)ادمحأ نت 1 دال

 ا اًياَعِسلَعَحأ ني بحمل نماودوك< نأ كنز معَ 1

 اميل هَصاب نم (ْنَم) كاذ ل ه١ ىأ ( عار أويس ديلا َةَراَرعَت
 | لسضطلاف ف (ساَدْنِع َنوُؤَتْسَي المال نيس رت اجورحألا

9 
 ةاح أ <
 نأ 0

 هيف
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 اهزيماَو) مالمسال وأ لَم ىلا اور العلايف

 5 اذا عزن لكلب صدر هنوكاشي وكاد قدرط (ٍرَضدر اكل

 اول هاكر اود او ةالّصلا اوُماَم ورز مكل انم ذب اننا
 تبات نمل (ٌعيحَنرْوَمْعَهَشأَن !ادمهل اوضح ل2 مفلْئَْس

 لراس سني عنب عونرت (نيكرتل نيد ناو
 نصل( مالك عمن حر هنم 5 (ةزجأت) لتصل نم كتمت

 نمؤي ل ناهموقراةْوهَو هنما عضوم ىأ (ةَنماَمةدِلاَإ
 هللا نيد (َنْوْبْمَيال موف م اباروكدملا (َكِلَدا ١ ءرمأ ةرظنيل

 تروكيرال ىأ (َفْيك) اوهعَيل نآرقلا عامت نمر هل ديالك
 اًههب نوزفاك هو (ِهِلوُسَر َدْنَعَو هلأ دنع ُدْفَع نيكس

 ةسدكموي ( ماج رهيسلاددع زهاء َنْنَّلاَدِلإ) نور داغ

 اوُماَدأ (كك اوما اق لبق نمنو:شنتنملا شيلرف مهو

 اَمَو ب ءاقولا لع لهل اوْمَعَتْس ان) هوِصَمْسِل َو دهيعلا ىلع
 سو هيلا لص ماس دقو ( نيس هَل )!١ ةّدطرس

 نوكي (ْفْيك) ةعازخ لعرك عن هناء اباوضّن ىتح هد هعىع
 (اويبضْري الر باورنمظي ( [ميلَءاوُرَهْظَي ْناَو) دهعمهل

 توسل ميكو زود لب ادهعع مم زال ) مباره (لار كش اوعارب

 نسما ممالكب (ههاَوْفأب كتوضزن) لاح طرشسلا لجو
 || دهعلادوضفان (َنْوَمساَو :ْمَمكاو) هب ءائولا ( 20 يل

 اوكا ايندلانم يَا ناقلات انَرعس

 7 ني وفل
 ناو نوت يالا انهمهلع هَل اود انام) نشب ناس
 ةالضلا اوما اواوناتْناَو َنوُدَمْملا'ْمَكْيلَوُْأَوَةَمالَوأْلا

 لضمتر ايلا قر فاول هن ىلا ءاوخإو َةاَكَرلااْوَسْأَو
 اوضّن سك نارَو) نورب كتي (َنْوْبْجنمْوَهِل ِتاَيدَلا) نين
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 اني ذيرمؤي ل سو هيلع هَلاكص نال ةلّيشبلا ايف بتكت لنا
 ىلع نعد هانعم ىف جرحأَو ماكاؤإور تيدح نمدئداكا
 ةميذدوزعو فيس اب نمال امرت تلزنىهو نامأ ةإمسبلان أ
 000 ف تادلة وسو و01 روح اه ومص ما
 (وِلوُنرَو هنأ ماه هاري! ءنه « تلزن ةَروسرحأ هنأ ءارلنع
 تروا انما دهن نيكني زعل مالي لإ ع
 ويش هلو ركذي امدهملاٍض منو اهقونوأربهننأ ةعبرأ

 وأ عريش ريما هب ضْرْلا ي) نوكرشملا اهها نينيمآاوريبس
 | مكن ااَوبْغاَو) اهدي ا ل

 (تيرواكلا ىرخخ هنن آر مياذع ىن اذ ىأ (هَشاى دعم ريع |
 العا (ّنا د ؟ى)رانلاب كر حالا لّسعل اان دلأقمهيل ذم

 (تاارخااموي (ربكألاخحأَمْوَيساَنلالاولوْسَرَهل م١
 0 مرا ىرب د ملنا) نأن ىأ
 مو هنمل انمايلع مَسَو هيلع سا ىكّصىملا ثعبدَوَو ع

 هل 00

 ل 00 2 ام 0
 متدّه اء ىلا«طتّدم) انا( ا اف

 . رغب قصار دولا ماب ٌنيَِعْنل تحي هش َن

 ديريك ثئ1 اولَبَف اك) لجأت ل1 ةلمر جك جو ماا 1
1 

 2 مرضخل رسال الاي( ضو ةوارعر محو الحف (موم ذحو ثْنحا
 ك1: كت در وتااطاو دولا |



00 00 
 ا ء(اوزصمو) هديل اوس وتل ا

 َنيِدْلاَو) ثراِلاَو ةرصنلاف ضْعب ْءاِ ضب ؟الؤو أ ُمْيْضْعَت كيل وَأ)

 2010 مكمان اب ل واوا
0 

 يم اور ةروسلارحاب موسنما اذَو/اورجاَيَينَح
 ب 'بممؤكلعال )رافكل | لعمهل ئضنلا "كيك نب دا

 ه لهع اوضَمنَتَو مم يصل ديل و انيم منع

 ٍضْعِن ءايلْؤ أ خْمضْحَب 0 ردصم نلت ام. 2
 ىأ (ةولَحْمَس الا ) مْمِنَبَو 0 ظ
 .د اسفر رأي ةنيق نكتار امجأ ماكو نيس لوف[

 اوُرَحاحَو اوم َنبَنْلاَو) السالامعصو ّمكلاَةّوَقِن ( كب

 املهكْنلو اوْرَصَتْواْوَو نيدو هَل يبس فاو ُدَهاَجَع
 نيدْلاَو) ةنججاف ىن(ٌجرت َفْزِرَر ه سيسر حلا |
 نجاعة نامبالاىلانيجب احلا دعب ى أ نب نم ا
 راّصمالاو نورحاييملا اسأ ( كَم َكْتلوأَ اركعماو ده

 وحتي ىلز أ مطنج) تاباملاووذ (ماحزلااولوأ و
 ةَيآلافروكذملا ريو نامبدل اي:شراوتلانم ثرالاىف
 (جل يش لككي هذا تار ظوض حلا حول!( بانك )ةَّحِباَّسلا
 #  ةيشدم ةبوتلاةروس #* ثياريللا ةكحهنمو

 0 ةّياك5لاو أ نوئالثو ةلاماهرح نيالا آلاوا



 0 ك1
 أ ؛ 0 هنالبْسحِْوتلا اَْأاَي) هنكح نع ئَس نايا يك .: مهر لت |

 ثح (ضَرحّيلا اه اي نينمولَنِمكَعَس 3 د ف كنجيت
 اورناص نوم م نك '؟نارراتكلا(لاتتلا ظنسذ آئَنيِنِم وللا ظ
 ”ةقايدكتم) ءايلاو هاتلاب نكي ْنو) مخم (نْئَتت اماني
 ل لا ابكي نيل السي ظ
 نورشعلال د اقيل ىأرمال ا ىنعمرتخأ هو (َنونهَمْعَب 1

 | نالأ)هلومب اورثكأمل مسن 2 اوي ضلال ثامل أر نيتثاملا |

 نيالا ب محض كيفن ْهَِكَو نَعَْم اَفّقَح |

 اص هنأ < هلام مكنص) ل
 ل دامس واج
 | مكيلئماولتاعتل ىأرم ال او عمريخو هون داراب 00

 0 (َنيياَصلا َممهَساَوم هل اوتبنن
 ايلاو ءاتلاب (َنوكْن أ خسِل ناك ام)ر دب ىرسأ نم اا
 تلي ودانكلالتسؤ ابي (ِضْرَألاف نحمل قَحىَرْس هَل
 ًطِرئاَساَواءادعلاذخأباهعالمح ْمَيئْدلاَسَرَص) نوسؤللا اهمأ
 5 ير ااو) مهب ياو ىا (ةَرْخآْلا) مك
 (َقبسهداَرِم ثادكال ولا. ع اا هل ومب منودنمم

 ما

 2 يا 000 يو
 ياام 0 زوال رشيد كحال تاق
 :رلاؤ مل ةفعضي نأي ِهاَدْولأ أنم ('مكتتم زب اًماَرْيَخ ماو

 (محَتد وش لاق) حو ذ (كا يت عزذالا ىف مشد

 ْناَو و
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 |( ةفقت) ةقيرلل ام: ةّيطرشلا نا نود ماغراهيف (اَماِف)

 نييراحضرم (ْمْنهصْلَحْنَم مج) قرف (ذ ردم برحا من: دج
 نورك ذيل يهضلح نيذلا ىا (اهلحل) ب لاو م, ليكتشلااب
 َّى َدَناَيِخ) كو دهاع (دْوَف ْنِم َنهاَحَتاَم١ ا!و) مب نوظمعتيي

 (ٍاَوَس لع مْوَلِإ) هدهيع حرطا (ْدْبن اقر كل حولت ةراَمأب دهع
 هبمهجلتت نأب دهملاضقنب لعلاف مو تنأ ايوتشم ىأ لاح
 نمذ لزنو (نينئاخا بيا هلت ا)ردغلاب كوممهتي الثل
 هسا ماوقَمَساوْرَمَك نذل لحاَي (ٌنبَسْحَم الور دب موي تلذا

 ةين اتحمل, ةءارق ىو موتونيتال ورخام قاف ىأ
 6ك نا جمب ىرح "قا ممصن يأ فو د لولا لولد
 (ةَّوُف 3 هدأ ام) ,طانعل (مدهلاو ُدَعْأَو) ماللارب دع

 (لل طاب نمَو) شم ءاور ىجزلا همس هيلع ها ىاق
 َهاَوُدَعِمِب) نوه ٌو خم ( َنوُيِه هَ د 2) هلال يبس اهسبح نعم دْصَم

 مهو مريعئأ ( خذو )نم َنرْحكَو) ةكمر امكىأ (هيكَو دَعَ و

 عزم ان ولت الا دوبملاوأ نومفانملا

 انوسقنت (َنوْلْطْم الد 091 00 هَل اٍلثِبَس يف

 مضلا هيت نيتذاا كب (ْعَلل)اولام (وصَجْن أَو (قايْس هنم
 0 الاف مدِجاَعو ل خجاف)

 ل ةظيرف ىثىف تلزنوأ باكل الهأب نط لهاا

 انايق) لعملاب( ميبَعْلا)لوتلل (مْيِمتلاَوْطاَن!) هب قث
 تخلل كلاودعجل ضنا قزم نع ذأاو 3

 ا مجاسلاز نيمؤملابَو عضة لدي ى نّلاَوْه نأ ) كبف
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 1 عجم (صكا ماسه نب ثرا ادي ىف ني ناكو ةكالملا
 لامعا اذه انل ذخت هل اول اقام (َلاك) اراه ييَسِعَمْلع)
 ءكباللانم (َنْوَرتالاع ىَرأْن!) | مداؤجنم (كديعِي لا
 هنو د! يامل دي بَ ةئأور نكن نأ (همآٌفاَحآ َنإ)

 ا راكع تدع سم نيل لك و َنوَمِف انملا

 ريبكلا عمج نولت اهي مّملَف عّماوبجرخزا مي م) نييلشملاو أ
 لَُوَتَ ني نمو م«اوجف ىلاَعت لاق هيّبس نورصنمب أ يخوت

 ) عرعأ ىلت بلاغ (ٌنْنْرِع هَل ٌناَو) بلخي مب قنَي (هَّسآ لع
 تيدا ءاَلاووءايلاب َفَوَسَي دار روع اي (ىَرتْوْلَو) هحص ىف

 عمماتمب (زعرابذ أو م هههوجو) لا> (َتْوبرْصَي َةَكْيالْللا ع
 ارانلاىأ(قد 0

 ْتَسَيَ اي بيذعتلا (َنِإ َد) اًمظعارخأ تيارلول كباوجو
  مئادا) ل قازت لاعف الايك نال اريح نو دانس ع(: ٍدْيأ
 باد بسن ذريغتم( ذعيف (كيِبحْنلا لطى ذب ىا (مالظٍمسْيل

 0 ُمهلْيَف ْنصَنيِدَلاَو َتْوَعْرف ل) :داعك( أرك هالؤه
 اواورمكة لمج ( مود ذي) باقعلاب ْلِم) باععلاب (ُهْأ مه َذَحاف هلأ تايب

 (دي دَسس) ؟لي سار لت ىو هش َن !راهيل فام ةرسغم اه دعب

 ّث ببَسِم ىأ (َّنآب) ع (َكلْذباَّمِعْلا

 ههنل اب الآل د بم (ميوَق لع اهجنأ ةَحناَريَعُم كيل هنأ
 راوكلي دير كارمكممةمجن اول دبي (مِمِشْحأاَماوْرعحُي ّقَح)

 0 قوخنزم مزداو عوجزم مم اعلا ةكم
 نينيمؤلا لاق هللا ِسبَسنَع ةَصلاَورمكل ب مهل !لسَو هيلع

 هلق َنيِدْلاَ و َْوَعْرَف ل بأ رك ُميِلَع عيِهس هَّسأَنَأَو
 (َنْوَعْرَف ل ااَنَق رعاو م[ قددي رض اكاطأ م اثرت ِتاَي آب اود

 كرو (نيلاظ اوناكز ةيدكللا مالا :رم (لكو) هعّم هعوق

 .ق



 ميو ع زينمؤلارضم فقيل تشاور رهام ىأ
 | عيمسلهقاَناَو همس عَنَحْنَس) نمؤي نيو ريزكاا شب لع

 تخف (ةايلق) كمون ىأ (كيانم طش اريك ري قار كدا مجلي
 0 .ةزاتتلو) مدمج (يلشصل ارك هاا و )ا ورتسض كباصصأ +
 مو كتزارو) بولملاو اعمودكلو دب “121 ن0 عزانتلاو | نتفلانم مكبس نك لاتملارسأ آلا عملا

 00 (اليلف مكن !) ٌنونمؤملا اهميأ
 1 وم دقي ( ٌمِوْيْع 'ضلْيَفلَو) مملع اوم دقت ءلاوو
 نأ ارا اتاني د

 ا أ هلى ِدعمل) !نارعلا ف

 اوتبناقو ةرماك ع امج اكو عد ذا و

 ا اورو اسوا -- كه ( ّنودايْعَن 3

 ل 2 1 8
 ١ اولا ثيَح سيل اءاَنِ ارا ماحب دعب اوعجري مو
 : اا اررخور هوم برش يح عجزسال

 َةارسْرَع) سانلا (َنو3ضكَو) 0
 (و) هب مزايا لع لمت جع) املا ءانل اب (َنْولْعَت امس

 | ىهعجبب نأب (مْدهْلانَغآ) سيلبا تامل لهل ني ؟ارركا ١
 (لاقوررك ب ماد عأ نم جورح ا اوفاحامل نيش ٠ امل لع

 | ةنانكم (مك اجب تا لردْؤيلا بل انالامهلا |
 رع ام نب ةوارس روحو انأتاكرت :

 1 ارو ةرفاككاو ةلنسلا مناََسْْلا) تسلا باراك :



 جاةيرع

 .|[هلاتقو اوت ناو ناوررهل انعأ نم عن : تدق ُمُهَلرْمْعْيل :

 ًااذكتكالعالا فانتنشىأ بل
 00 ' نو ) دج د (َنوكاإل وح يح هول اقف م لعن

 تار عسا 0

 5 امازون ناني ايي ل 9

 0 1 وا همد) كروم ىلوتمو رص اد (1ئكالْوَم هنأ نال ةلعاتر
 ع0 و1 امال ليصتلا عت وزرع ظ

 كلو ءاشامب هيف رعأي ا
 اا ا ا ظ

 مَو مؤوأب [كلَه نبذل نيب ملا ل الم ( فايل لعل '

 يبلانا نم ةع ءاهئاعوت نيكل َو) ءارشم |
 هيدا نص وللا دنا ناقل مم 0

 | سمت سمح اكل نأ نم همسي ناك ىلع ةحدرال افانضالاو سو

 تابع "كنار نيو الل ةّيقابلا ةعبرالاسامالار كسا
 امالصيع (انِدبَعَرعاَنْلَرَ 7 0 مكان لعضظع (اهَوز كل ذاومل عاد

 ردَّبَروُي ىأ (ناَيَرمْلاَمْوَي 3ِ)ِتآَيآِلاَو ةككئالملا نم ْغَسَ هيلَع

 توملكلا (نِإَتجياَنَسْل اًمِوت) لطاَبلاركقحا نيت قراعلا
 رك ف عم رصد هنمو دف ان لكل ذأ )د ادكأاو ض

 | ايدل ٍةوْردل ىل اير ٌنوساك(:جن1) موي نم ل دب (ذ!) مسكر

 ظ كة اولا ناب واكو نيعلا مصب رعَو ة ةسيبملانم ىفرملا

 ريبلا (كلكرلاو اهم ىدهتتلا هو لول اي مهر

 |ريضد كدج( (نككو دادي ىنلجْملَسْحا : ال1 لاسر يقنلاو مسا

 0 هيلع (اوعفَمَ وع و
 | (ةَسَيَب ْنَع لاح نمامكي (ٌكِْهَيل اج .2) كلذ لمدزمكلا قت

 ظ 3



 < عد

 0 امتلأ .ٌرطم أو كد ْنِم) ل 0 زنملا نحنا اوه
 ءارسمسا هريعواربصنلا هلا ءراكلا لع ملؤم (ْيِل[ِباَذَعباَنَْلا ا
 م ا و ةَرِيصَي لجن امانا 5
 مَع َلزناذإ باذعلاّن ال (خبف تآَو) ءولأسامع ع
 ةتاناكامو م نينسؤمل اواو حيض دعب الإ ةن >دعب الة نا بْذع مو

 ءارفنعمواَوطو نولومي ثيح(َتوُرْمْغَتْسَت هو 0
 ا نوطعضتسملا ونمو هيدر كلن اًرفع

 منو عن الو هول اطر هل ااذع ماياوطلا اني دل

 دل قالا لوملل لعو نيوعضتسمللاو كجورخ دوب فيّسلاب

 ا ) ريو ر دب هللا مم ذَعدَمَو اله ام ةضيان
 ٍنع) نيربذلاَو سو هيلع ليصئجنلا نوعنمي
 ا يح مياوف فوط نأ
 ْ ٍءْيْلَع هل ةيالوال نأ (نوُمحَي ال مم وطال هت انكار نونا

 ٍ(ٌةَيِدصَسَو) اريفص ( 2005--

 وفوذق)اهباورعا ىلا مّ الص عضوَس كاز اولّكح أ اًعيِفِصَن
 نوعْدِس اوْرَمَك ني ْنْلاَنإ نو: مكن اكاد( اًدَجْلا
 | ساو ذضْيلا لس هيلع هناك ص جل ص ىجملاب رحى ( ْمُهلاَوْسَآ

 5 لع رمالا ةَبق اعف (نْوكُ م اودي لال شبم
 ا علا 000 3

 وروح وح ا رع

 000 (اوزَمكَنسرِْل لف توسان !"رغ كن 7-0 كَ زا َحمَحَف

 ميما كضجبلا) ١اَنَفَو ةزمكلا زعم اوممسب , نا)مباصصأو



 ١ اًوِيءاَورركل ركل نيايجومراكنب هوانا مرية مهنمن لب
 00 3 هلا نل مياتيلا دش هنا
 ل "مفتت ث انو انت )ةكم ضرأ (ضْدلا ب
 د م كد ائ) ةعرشلراوكملا |

 0 0 ءاكَررو) ةككالمابر ديم وي 1

0 

 : ٌّ آو ع ا 2
 ناوآو) حلا وسان :ةابسوك ف آان

 ااا 3 7 د الوالا هلاومالاةأعارمم هوتؤفتالذ (ئظَسُرأ دنع
 ومس ناراونرم !نينْلا انهت 0 2

0 0 

 وركن ين 0 7 رد ار ١ قزيظُمْلالْسَسْلاد ذا
 | كلوت ةودتلار ادب ب كاشف ةرواشبلل اوعجحبأ دم

 3 الجر :ل-ة مهلك َكْؤلْدْقَتْوأ)» كوُسبححو كوهثوي
 و ل يح 1

 رمهس (ْمّلآ ركع و كب (ةوزكُيو )كم نم (ْكْوِجْديْوأر
 اقر رحاب ثلرمأر هدرن ان كالارجوان ا حارب دس

 تمآرتلا نناَيا حْمِلَع لس ارا و)بمهمبعأ (ّنسي كما

 بايت هلا مل 15 لذه لماع !اندوْل امهم ند 0
 تنير حاعالارابخأ ب رع ةريجما أي ناكرت
 بمزايا سطام يطا ال!) نآرسلا (اذهاام نإ) ةكملذهأ اب
 ممم ورمي : ىزل ١ انس َناكنامهللا اول أو :انَنياَدآلال



 اا

 تللذ لاّصياب (ىر هنأ نكل )رسل ةيمرب ريبكلا سيكا

 مج زل يبو نناملارمتب كاز وش ميلا
 نخل

 تعج ضم ( نهومَم ندوه نأو) قح ءالبال كادر مهلاوحأب

 ا يعش ت نإ نيرو ىلا دْيك)
 حرت مط أ ناكني نهيللا كتم لهجوبأ لاق ثيح؛ ءاَصَملاىأ

 مولاه اح لّمَد) ةكلهأ ىأت 3 تان فرخالاعاناتأو

 1 ذم لتتنيو لهجوبأ وهو َكاذكوم نتدالهب اشم

 بوسيل و ونون ناو ماَديخَوما بروحلاَ

 1 0 اخ نآوا يلع عل (نئن) ملَسَو

 2 هلأ تيرثكول واسر ماع

 0 1 ةعلا تمم (ةةةزاونوتن ملوك ل َوُنالَو و

 ٌُمْهَو انس الأف َنيْدَل ماودك الور ظعاملارنارشلا
 نوكرشملا 2 توابل عر ظاعنأت شدت فوت

 نع ('مكنلا) قححأ عامس نع (ٌّضلا هَّساَكتِعتاَو كلَ

 اخجل مربخم فانا مع ولون كابا ولا

 انصرع ( ليعمل ور مهضت عاوس يخاهحتممآل) قححا عامسب
 هلوتشرع ( نوضح له و) ه تور مو | نع ول َلَوَسَل) مهنرتخال نأ معكم

 م 0 0

 ظ دلك مك زاوخف (تورشخت هزكا!إت وهن داراب لارغكتوأ
 0 متاوذا نزلا َنبِيبتَسال) تَباَص أنا َمَمسف اوشا

 هسا جس هب سس 020222225



 وربط ةاعوايشلانع اكل لرب و) ىلا« اس درو
 ؛(ناطركلازجي ”مكنعبه ذي َو) ٍتاَبانجماو ثادحال |نم و (هيب 8

 0 | تين دحم ءاظ محكم قحما ىلع جكول مكنأب ميلاهتسوسو
 نيهيلاب (مج ولف َلَت) سبحي يزيل هاذا لعنوكشلاو

 محموم ذا) لمرلا ف وشد نأ (مأ 0 قول اري عن صْلاَو

 نأ ىأ(ّنَأ ةنيكنلا مهذما يذلا( تالت
 ةضامال انو دلل اع ونيت صلاو ةنوحلاب لكم
 1 فوخمنا (َتْعرلااوَمَكَنِدَلابولَف فقل اس)ر تيتا لاو |

 (نإسلكم ممارس اى سورلاىأ (قاَنْعَأْلا َقْوَف اون ضاَف)
 ةبمر برعض دمي لجرلا ناكف نيلحرل او نيديلا ف ارط أ ىأ

 ص ا مل

 سس ا

 ا رب 0 ذ)هلا
 مط

 د د ااونَس نيل اك ايداَتْلا باَذَع) الاف (تضاكللا |

 اوفحزب متترثكل من أكن يعمم ىأ نفح او ع دا رمل ||

 ىأ (ٍذئَمْوِي ميلود ْنَمَو) نيمزبنم (َرابْ الا 'مولَوَت القرا

 (ني نأب (لاَنِوِلاهطغس (اَنِم2كْم لإ ريد مكعب موك |

 ةَنِف لإ )امضنم ّرييتْمْوآ) ةزكلادي سوهو ةديككم َةَرْملا
 ارم يصّقي) جب (1ذشايدجتشي نيطنلا نس ةءامج
 ام.صوُصخنأ دَهَو ىممحورلا (ليصْلاَتْشيَو؟ ميجا أع

 مكتّوقبر دبس ( يم ولتمت لك فعلا لكرامككادزي حلاذا ١
 | نينعأ رهعاي اي عَسْيَمَراَمَو مايا هرصصمب (ولعم لتكن كاف
 تدوبع الالم نم امكن ال صحا ( تيدر ةرارموملا
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 "12 01011107 م ٌكسْرْخأ فاكنم

 مهاريخ ن اكدقو مّمهاركل ابو كر خال شم اهب مم هاك
 رحل ماشلا نمر يئب ٌمَو نايتشابأ نأ كل نواصي كل دكف

 شدو تفّكف اهونغيل مباح أو سو هيلكس يصىببلا
 ْدَحاَزريفنلا صواب ىاوب ذيل ةكم اولساقمو لهجوبأ جر

 04ج فاللي واتا ور ْ
 هب اكصأ مَسَو هيلك هسا ىنصَرَو شفر دب ىلا ىلإ عجدا
 لاّتق له وَماَوف نيتفئاصلاى ل

 راكم ا زدات 0

 د 0 5

 َلِطِْيَو حلا يمل يمك كاع ساو لاصتتسال اب

 ها نيجناتنم( كر ؟ كلما

 عرفو نارى كة سجخ نالا:نالث تراض القا ب

 تنال )دانيال ىأ عشأ ةكعجامو) عج لذاكتلأي
 م مي 0-7

 هلل

 7 دس سا كوست يب س0 اس د ديوح قمه



 مه سل ء ال سس 0 2255-25-42 0س يم سرس يس و ع --
1 5200 

 سافوخ نيج الاذن : (ةرصاازسىأ بت قش (ٍ

 | تملا 89-9 و ا بلا
 تورك تنفال) هكتالللىأ | (ٌكِيَر دع َنيِدْلاَّند) هاركذ نع

 ١ هب قيليالارع هنوهزني (َنوُمعَسَمَو ب َدايِعْنع) !نوربكتي

 |ماماودوكف ةداّصلاو عوضخخماب هنوصنخيىأ (توذِطَم هلق
 يعبشلا تايالأ 1كيركهزأ اوزالاوةيندم لانالاةروس)
 َّ 0 وسر ميما 8#
 لاقفر دب مانغو نوملنملانلشحما مل( مجعَيلأ د حَرلَس[منش)
 0ك ١ ,رانكحويشل الاول اعلا انرشاب ان ال انل نايشلا

 (لّف) ىمنل مجانغلا (لاَنْسإلا نع لعاب (َكبْولاْسَي) لنا يون تاب طوس زكا تايارلا كدع
 ظ يعم اش ثيحان المو (لوسرل ايام الازمه
 ظ كردتللا عامل 0 : 0

ٌ 
 ا

| 
 ا

 ا

 تدومَسي هب (ّن 2
 تا || نوُمْعِن نيل ا هريغب ال
 كلو هللا عاطف يعن مانيطعا فانقْذَراَ :هاَنْفّزَراَنعَرو)
 0 طالب ةدبم نسون زؤملا ا ركذأ قوفوصو ٌنوفوصوم لا

 (ُعركفز رو ةَردعَمَو مي دنع) ةنحب اق لاسم تن ءانم ( ٌتاَجَن د

 | جذب قلتم ( يحل اب كتيب نم كير كرا آم ةنحبأق

 التريد جره فزعر اه نسر نديم و

 فاو نم



 ع«

 ض2 را كا اقل نتا
 دودبكل) الع ىلا يك اور شاع ذا ديعاب هل (لقل م
 اانيلوتن6 هلال نا مك ىلاب 1الى اذ نولهت 2-

 اذن (نيقاَعل لويد نارمل باكل كر ذاكر ,ومأ
 ميس الو عرضت َنوُعيطَتَسي ال يوأت نم نوع َندَّلاَقر
 لا ءانصالا ىلإ (قرطتت نايق) ميلا تيكن (توزتعت
 ب هور ني وأ (زضارتواون اوس

 هيف( 0
 امي نم َكلتَعَرَتَيَ) نيرلاامىفةّيطرتلانأن نوم ماعدا

 بوج (اي لمس ه١ فراصرب تماامع كهرصي ن ١

 دعيج !) كنع هعذ دي ىأ فو ذحيرمالب اوجو طرشسلا

 ١ تمي اطر مماّصأ (ْمْوَسَماَ ْيَسَماَرااْوَمْت اَنيْنَلاَنإ) لعقلاب (يِلَع
 ا 14 يهمس 2

 تيتحح

 | نوت دم فور ةزولا م
 الؤل اول اق اوحرتقا امم عيب ,ةكتلمأى ا( داو
 تارارمهل (05) كنس لبقنماج أنش نأ( اله
 8 ئب :ىدن دنعزنم قآن أل سيلو لو (يرْنم (نر نم كاجو م
 ْ مر نم)  (رئاصب)نارملا لذَه)

 ا ةرهاز 7 أ دلملا' نع (اطتصناو اوعي رمل اًداَو نوري

 ا اةعرتبعو ةيطخم اف مالكل ادلرت تلزن (ّنولمْن:
 م ! املطم نآرشلاةءارق ىف ليشو هيلت الاس لارقلاب

 دارا طفلا



 0 انس ااضردلو انني أَن اهَبَرهَااوع) ةجهب
 اصادلو (اَقاَت /اهلنع) هيلع كلل (ٌندرر «اشلا نم نس وكيل )
 0 رتل نينار دك : ضل قد ةاكرش لا

 نأىغشيالو ثراَح ادع هتيمشب هان اميه) اكيدرفع
 م د " ةريضعل ةيدوبعلإو كارشاب ى يل هسالااديع نوكيت

 ءاوحت دلو ال لاق ممسَو هّيلعمصا ىنبلانع ةّرمس ىورو
 ثراحاليعهيمس لاعف دلَو ال سِيِحْنال ناكو لسيلب ا اهب فاط

 ناطيساجو ني كلذ َناكو شاعؤ هتتيش شيعي هنأ
 احا ءاؤومرخأو

 لهأءأ َن 207 2 ا لامست بيبرع نسخ ||

 1 يحبو نيا ورادصلا وب هيكل
 512012 ةةابعلا فرب (ت رس انمار حاب
 م«دب اعل ىأ تهل نوُعيطحْسي هو الو نومي رو ايس
 :دازأ نم اهعتمب (ٌنوُرص 7 ا ا الو اًرصم

 :موعُرَي ناو 2 2 ا

 ديدثتلاو فيل آب (”موعيشتي الى دهلا لا)ماصإلا أ ||
 عتاتمابم حس رمأ) هيلا( اوك وعد :حْنلع

 تا)مهعاىسمدعلا دل احدن
 ثيل لا نود ( صر نودبعت(َنووعْدت حِسْدْلا

 مار 05 اوبيسيلَم ملهونعز كهل اننا 1ةكواشم |

 نيب رشم ةهل انأ ف( َنِدَ داص م 0

 "لحي ارمهلا) لاف مهيلع مهيدي اع لنمو مزجت باغ
 نونو دي معَ يْيازدهتا نس نا اهن وشتم
 لب أ اهي َنوْرِصْبي نيغازنهل» | لب( ُااَهب
 تراك اماهنتشا تب توعمسي ما ذا مدهل 01

 ) رمل ىأ



 | كلم توكَم ٍقاورظْنَي واراد الانئب (نوبْمري د
 ينييدتمم هسا يلح ام) قف . (ررضرأآلاَو تالا

 م عقر هنا َقْخَوَوِهعْناَص ةَردق لع باول تنوفا
 ا نا 3 ريف دق نردد نأ جبعةن | ىأ(تألا

 ظ عفان ملا ىلااو رد اًميفرانلا ىلا وريصرف ارانكاؤتبومف

 ًهقاللْضي نس نؤنساول) ن .ًارهلا ىأ 6 دهب ٍتيِدَح يام

 اننلتسا عذرلا عم نونلاَو ءايلاب خر َذيَودَل ىداه الف)
 تورم منا يحلط ق١ .اقلادعب امسح ىلع اًهط دز او
 (يعاتلان عا هكم لهأى ءأ(َكْنؤل اثير ارتحت نودذرتي

 ((اهجعام ار مهل (نداَماَيرْ َىَم َتآيأ) ) ةماعلا
 ساللا ابونا هظي (اهيلجلال نيت دنع !نوكت يم

 ضرار تاؤمتلاىف) تلغع تلوم واهل ) ىف قغمت
 | توليه ءأنج متبل انالداهبوهن اهل ه' ىلع

 يتعات لهاا ملت يح يعدو ف حرس ل
 هذنعاه طعن أ يٌوْلْمَتإل نانا اًرْثكا نكن ور ديكأت (هَّللا نبع

 ةمددأ مارضالَوز هيلجأ (عفذ ىدعسل كام أل نقر ىلاعت
 ديرك الا عع تانك عبَملا لع لكلا 2 اعمال 1

 0 ارتحال هريعَورّمف نم ( ءوَسلاَن يس اموري َن

 ) يون الاد 110 نارراصلا

 4 ع 4 شآ 57
 مس يس اس اسس

 ا ايو ا



 1011 ا

 مولا بشلل : لاحلكب اليل ذاث ةهالىا لاح طشلا
 اين مسام لعاع دعب ام بيترتب ةر فلل ل
 لشمملا كلذ )هلو ةنيرشدوتىوهلا ءابسا ناكل الدنا نم
 دونما لك (صصمْل | صصت انااا كني مولا نس
 الشب يامر َنوسْؤيف امِوَنورَت هرب دّسن(نو نو ركفَي هلع
 || كل أرانب اي آباوين كين ازموملا ل شم ىأ ( 0 3

 تشساا-صم 2 2 شل سس

 2 :زىدتْهملاو هم "ساد © نم) بيذكملاب تولي

 نص ا مهي اسلخ نأ َددَعْلَءَنو واخ مه َكْدَل وأد

 نعمل بما لبي نوهت م هيا ٌبولَدْمْهل شالا
 قرا 0 1و دن اينع يور َةَرْدَق لهالد بت وٌرِصْبْنيال

 كئلوأرظاحت ناوري لذ عامس طعاو اوملاو تايالا (ايَنونعَمْنما

 نم (لّصأ مه لب عاتشمالاةرمصب لاو هتنعلارم دع (ياَمنَأَ
 88 الؤهواهز وهو اهز اصم نم برو اهعذانم بلطن امال ماحد الا

 ل َنولِاَْلا هش َكئولا) ةدن أعمر نلت
 0 ءمىنملاو ثيل اب. دراولا نوعسلاو ةع دلإ |

 دحأرم (نو لن َنينْلا١اوكرت لوز دن1دوتم وع زان
 .ابم هما وتشلا كي اين[ نإ قفل نولي 0
 وو عجب 0 ا او 3

 دوج وج ١ هركاس ١

 مد وايد يدم املس نسمحو) لاتمل اب
 ناي اوبك نينا 2) ثي د حايك سو هيلا صرختما |
 0 دخان ا تاكله لا

0 0 

 0 6 م و



6 

 ةاروسلاماكحأ اولبضي مل نا معوقوب مهايا هداد عب مهيلع طق
 (ٍةَوَتب انت ؟اماوذخرمهل انلدواولْيَصف اهلل اًهوينأ اود اكو

 مشكل سس

 ركن ومس كعب لملاب (ْيَفاَماْوٌركذا و داهتجار دج
 لاَّمْسالدَب (مهروُهظ ْنِم مدبب نم َكبَر ْنَحْ) نيح (ذا
 بطزم مضعب جّرخأ نأب يِهَساَيْرْد) راجل َةَداَعاب هلْبَف ام

 رتل نودلز طيام ا نعش الع لا
 مي هر

 تنأ (قتاولاق' بريتش أ) لاق (ٌمرأ لع: َدهْسأَوز الَعَع
 ءاَملاوكءايلاب 0اولؤمي)ال (نآلل داينسالا# كل ذب آت نهيضا نب
 ديحوتلا اذه نع انكأن ماََصْلامْود)راوكلاىأنيعضوملا ىف

 ىأ لنه نم انْواَب [ثلّرْشأ رم !!ٌولْوَمَنْو أ)هف مع ال (َنيِلْماَع)

 اننعت كتم معان دتفاف (ميْبْندَيَر ذاكو)الْيَم
 م5 كال ىنعملا كرثسلإ سوست اننا نص (َنْوللصبْاَلَعَفا
 ”ريكدتلاوديحوتلابمهسفم لعهد يشل عم كل دب حبامتحالا
 ا كل زك و)س وفل و هركذ م امم محا ةزوهملا بِحلّص ناّسل ىلع

 مدور ديل قاثيملا نيت اًملنم اهب (َتاَيآلا ل ضف
 دخأبت) دوب ملا أ (مّيِلَت) عاب (لْدآَو) هزمكنع توُنعحُري
 نمةينملا جرحت امرفكك حرخ بنس انما انيس الا
 نأ لدس لِسارسا ىنتدالغ نم اروع اين بح علوش ماك نلج
 ال علدناميِلَع بلْ اناَعَلَو هيلا ى نهارك وم لت وعدي
 منك هنرهراصم هكرداف (ناطيشلا هسا هر دصْإت
 هموت نأب (انع)ءالعلالز اذمىلا (ْئاَنْمَفَرل انشِئِْوَلَو َنبوَحْلا

 اهيا امَواَين ةلاعأ (ٍضْرألاَلإ )نكس يْرْخآ نكرر نمل |
 | ليمك) هتمص ملت ) ءانخضوف ايلا ل اد ىف (ٌاَوهمتاَو)
 | هناّسل علدي (تهليؤرجنلاو درطلاب لعلنا



>62 

 د١ نوظعن م تلاقو هولعفام تهركاب الهين مل م

 (َنَدَأَت ةار)هبحعأو , هيلا عجن نأ سايع نبانع م ماحناكورو

 نم َمايَصْلامْوَي ىلإ) دوهملاىأ (ْمِهّيِلَعَنْسَحْبَيَل كبَر

 املس ملحم زجل هن قلذل بعبد ملا ةوسر هنو
 هي زج اوهيلع برضو 0 تحب ه دعدو
 سو هيلع هدا صا نيب تحب نأ ىلا سوح ىلا اهنو ةؤياوداكت
 ير فلس د ب نسل 1 ٌنارمهِلَع (صضَو

 مهانتزم ْماسطَمَو) مء (مجحَر)هتعاطز هال (ٌْوعل 6 نعل

 (كلَز لذ نو "د) سان ( 2-2 2 انتا
 مص.

 رسم 0 5
 ةاجلا (ةوذخ أيل نضَرَع م ايضا اول هانلعفام (ال صْعيَس

 حمورصم داوم نب م ل و
 انتل ل الدامضالا عم ةرمغل ادعو ةاَروْلا سيل هيلع

 ا وميال نا) ىفىنعب فاصالا باكل قاّنيِم مهلك رعد
 0 ة(ُيلفام)١ْ رق ذخ ود لت ضطتع (ا وسر َد وقح الهش
 تيل زحل ْراَّدِلاَو)رارصالاعم هيلا رضع سس هيلع
 ريخل أ ءاتلاَو ءازلاب/َنْولَمْعِد الف أر ارحح ا (َنوَمْسَس ني دل

 0 ويد الام َنيِدْاَوايندل لعانورئؤيف
 يصار م الس نبه 4 اللا اوماَناَو) منم باكل اب
 | عِضَر هيو نيذلاريخ مخ ةمب نيلي
 ليحل اس و ليتات ذادركذا قز هرجأ ىأرمضلا عضومر هانا
 يب عقاوأ )ونتي أ اونو َلطاَاكخلههؤ) هططأ ن زف) هل ضعأ نم ||

 انضر(



 يد 0 ا 3

 اا يحتال لا سدتلل تيب قرا
 جيا يرعلا باَبعأ ب الف

 رعت 12 2 ا اد اسيا

 ل نونحْرَب اوجد و ةرعشتو ةبحاول اعف ديل ليم ى ذل

 ةرْضاحْسَسل كلا مرت |نع) انهو يا 000007 9
 نوجد ا)اهلهأب عقوامةليا م مللت ةزواجب ل
 #2 !)هيفهكرتب نيرومأما كيتا ديصم يتبَتلاَو )نو دتعيا

 (ممتانالزماي الان اًماتبتلان وطظمدال(َنذ بشي الهْوكَو)
 او داص امل (َنوَفْنْضناود كامب بهَولْبت كِل َرَكَرهها نم الثبا

 0 م الا 0

 هيل د ايس علا

 كلرت فريصتمت لابن لنا( هر قالاهرذتمن (ةَرِذحم
 ورك امااوكرت اوت نبه ديَصلا (َنُؤَعَ ومي ميلا ىهلا

 انرجإو وسلا نع نومي ٌنيِنلا انْيَجْخأ)اوعجري مد ىيااوظعو

 اون اي) ذي دش (َسيئب باذدعب) ءادتعال اب (اوّبلطْنيَمْلا |

 كنعان ام) كلن نع١اوربكك ْوَتعاَم َنْوَْنْسَي
 ظ ليصل ازوَواهوداكف ٌسرْغاَص (َنيئْس هاا دفا

 لاَقَو ةتكاتلارقرفلاب لعف ام ىر داس ايم نباىلاق هلببف امل



 تككسا

 د رفاخلاربخ 1 َتنأَو امحْراَو الرفع او)انروم ١ ىلوتم

 ةنسح ,قرخالا , رجال فو هس ايندلا ِءنَهْؤاَنل) )تشو (كككاو

 ع نمر بيصأ فالح ىلاعت (لاَق ٌكْيَلاراَنِبَن (اتلهان)

 ايي فراس دلا ىف يس لك) تمت (ْتَحدَر جر و) هبيذعد

 م انياب م َنيِنلأَو ةاكزلا َنوسوُنَو نومي تيل ةرخللاف
 هللا لضارجم (َّ الا َيِيلاَل ور اَنوعِبَي نبل انوي :
 (نيججالاَو هاروت اى: 1 مشو دج ىذلا) )مَسَو 2و

 مليك ا 1 :

 ترض (َتع اي ممر ا مهعرشف مزح ام (تابيطعلا
 (تالغالا وز مهلتش عرضا "منع عضي )هوو ةّسيللا

 محطم ةيونلا سنعمل للضك '(ْمهنلَع تاكل ادن دشلا||
 2 0-1 م

 هورفو (هوزر رعو) مغم (مياونما نب دل 0

 |تيلوا)نارعلا ىأ (ةعم ل ىذلارونلااوثعبس 8 ظ

0 

 صْررالاَو ٍتاوْمَسل الل ال ىلا ايجي هالو
 يرالا ىلا ردد اوما نر :يمَوم الأهل

 تودي كتل ةرعبتاو) نآرتلا تاكو ساب مؤ ىذا
 قارون (نودنيا اا انى و هرؤم تءاز) نو يزن

 يسأ)ليشارمسا خباضرذو ماتعظق ور كما تول دير
 0 ٠ايف ىأهنمل ادب (اطاكشأ) لاسم رش

 بدرا تارهسلاف لزق ءاعستساذإىتون ىلا انيحو أقر
 ظ 00 ا 20 ةرضم ل لاح

 ام طرس ( سيان لع 02 ذق) طابسالاد دن (اَنيَ
 0 ٌرْثآَو) سمشل ارحم هسا ىف (مارملاِْهلع نطو
 . مل نيني ىاهتلاريطلاونيبجرملا اه (ىؤلَتلاَوَنملا

 رصضفلاو

 يالا: اك هيلع مها صعبا باطخ لفن 0

 اال

 ما 003



0 َ. 

 | (فز معا بر لاق ( ءاؤملا للا ةداّبعب (نيملاعْلامَ

 عاطضاضنر لاسر وش يارزوا

 0 يي 0 24

 - 5-0-0 13١ هريعَو كار م

 (اهدعب ْنِمَكَتَرَنِإ م كير نإ هه اب اونا اه دب نم)معاو عجز

 نص) نكس يستكمل و) م( (عحزا وهل نوح يولع

 كلا ل 1101 اس ل تا وم

 5 ذلاٍتقولل ىأ تن ايل : اير لاحت هرئأب ٌلْدِعَل ااوُدْبْعَي

مهب جرخ لمعلا مءاصأ ةداّبع نياور ذّرعيل هيف 6
 

 سابع نب! لاق ةديدْشلاةلزلزلا(ةْفْجَسلامَمَدْحَآ انف
 | نيزلا وشهوات لججلااودبع نيحردهنوقاوليازي ل مال

 ّ تسول تَر) ىتوم (لاؤ) (لاق) ةقعاضلامّينأو ب ما

 | كندر اوس نياعيل مى, جورخ لبق ىأ مخْبَف ْنِم ُمَّمُ

 ارم اهغتشا ّنِم ؟اهفشتلال مف اما 0
اىأ(ىهام (اانريعبن ذب انيذّمتالى!فاطعتسا

 | ةنتعل

 اهب( لِدعَم) كؤالتبا(كتنسش الار 0
 اب |

 يلوتس ا هن هب دام انش نمىدْهَمَو)هلالضا(؟ انكم



 لدتا لع فري نأبق) امو تو د
 000 دخلا (نّش قل ا) قدررط 90

00 
 راق اك او نرشلا قون يبت وبا
 (ةررخيكلا ِهَمِلَو اََياَيآب اون نكن ْنَلاَو) هلشم مهن (َنيِلْفاع
 اشلاف هولعام تهل اغار تلطب (ٌتطِرَحَر هريعقثعبلا ظ
 (ٌلَه)هِطرْس مدعل مهيل باونالف ءقدصو محي ةلصكربخ نم | ظ
 ىلاءباهكذ دعب ىأ (ِِْخَبْنِم ىبوُم ٌمْوَص َدَحَخاو) ىصائملا بي ذاكتلا نم مَنْولْغي ا اكاَم ءازج (الاَنْوَرْججِ)اَم |

 ةلعب نوع موف نم هوراعتسا ىذلأ (مهَيِلْخْنِم) ةاجانملا
 3 اسجل ئرماّشلا هنم مهل هغاّض (ةليع) ه دنع قف سرع
 كثلذكتلاعنا عّمس توصىأ َناَوْخْشُل)اًمدوايحلدب
 ت اوه ىف ليربجس زورفاح نم هذخأ ىذلا بارتلاعضوب
 | فوذحم قئانلاو ذا لوعنسو ديف عضوباهم ١ ايلا هنأ
 تا (اليبس مدني الهلال 31 د اها ىا
 كفا ءذاخت اب نيل طا طاكق )اهلا وذ راها ذكي ذخ ااكاذختي
 مَع اناؤبع (اْؤأَمور دابع ىعاوم دن ىأ (مبنا قرطتش
 اندر إل نسل اولأَق) ىسوم عوجرد عب كاذراَيباولْصْدَه ا

 املا مممسصسا ها دم مه 2
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 نرسم نم وكمل )اهم ءاَنلأَو ءايل اب , 1 ضْحَتَواَنْبَد
 ص ينام

 ٌْ رش (اًعِسأ) مخنجنم (تابضع ِهِمْوَه ل يوم معطل

 ظ اه فوم ةذالخ شب ى ءأ مشب) مهل (لاّق) نرحلا
 هور ءْلغأ) 0 كر أ ثيح هك كيف الخ( كدب نم

 ١ 0 راب 1 حاولا (تاَوْآْلا الاول
 ارا لام تيككو هدرجب ردم أ يح ِهيِنجأس أرب |

 اتسركذو ىتأ دارأ هتف ميلك (ملا َن 1لاق) ابضنع

 كيما



 َصوُمْلاَو َوررييَم (ةزْيلا ل اح (َنيعَب را هايادم الكب هلع ءو
 نك (ىملحا) اجا لل بمب ىلا مب اذ دنع تور اهبل .
 (نيبيلا ليس عيتالوز مرعأ( مع ( خيا وق ىف) تميليخا

 تقلا ىأ (انَياَقيِلِب ىسوُم 12 2 ومالا لت مشفر ظ

 ؤ _ اًمالك ةطساؤالب بر دو هيد مالكل ابان دعقىذلا

 لاكن كفن ضر َلاَه) هيج لكن يدعمسي

 فرانل نود بونينسلاو يّيؤر لعر دّقتال ىأ( ناَرَتْنْن
 هيب مص مسح ل سم

 ١ ١ وه ىلا ليَ قار ظْم آن كلَ ) ىلاحد هتيبؤر ناكما كيعي

 | ىأ (ِقاَرَت َقْوَسْعرناَكم) تبث تش (َرَمَّمْس ناو) كن ىَوَفَأ

 ا نِمرهظ أ (هّْيَر َنَجاَلَم) كل ةقاطالخآلاَو قّيؤرل تت

 ا  مكاخلا هزم ثيدح اكرصنخما ةلثأ ف ضمردق رونا

 ضالابابوتشم اكوكدم ىأتملاورصتلاب (كدلعجبل)
 لافتات ايلف ىأراه لوهل ءيزمابشعم هعيش (اًفِعصوسوُم م 2-0

 || برعو ام ام لاؤس نم (َتّيلاسْبَت) كن اهيزنت (كئاكش
 | فباوسوم اير هل ىلاعت (ل لاك قايزف(نينمؤلا وانا در
 !عقالايرب) كنامزلهأ سان العر كن هرممل قل للا

 0 دع كا ايا ملكت ىأ (ىالكَرر داضالاو عم ١

 وللا انْيَمكَور ىمعد ال تركت ا
وأ ةنما اردس نم تاكو َءاَرونلا حئلاىأ

 اومزوأدصربر 

 ةظيعؤم) نيدلا هيلا حاتحي * (وس لك نم) ماو

 | هلت روج اراها تم لدي وس لكِ )انييبت (ةلينصنمَتَو
 كوه و) داهتجاو دهب (قَوْطِب)اردعم انفه عد

 || هعابتاو نوع ءرف ( َنيَعساَعلاَراَد مر ايس اود

 ْ | قردق لن "الز ا ا اوربتحسلر صم هو

 نةلجسآلا ايت ووُمكَيت َنِدَلا) اهرْيَغَو تاءونصملا نم
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 امجلا رجلا مي 2 و مانجر عأف ماما اف) ة) مرمكلع نور نورصيو
201 

 (نوُفسْصَتْسْت اون اكنيدْلا مْوَعْلا اَنْنَر ل

 ايراد نيزالا ثا ليئازساوب مق ءاعتش_الاب

 1 تمم َو) ماشل امو ضرالل ةفصرخجت و اوءاملاب(اع 7

 م متون لن نآد ينو هلوتف ىو (ي هما كير تنك
 مودعى ذا ا ىلت وص اذ . ليساَرْ رس نب َلَع) كا ضإلاوا
 ةراعلارم(ٌةْعْوَفَو نْوَعْرَف ْحَمضَي تعامد اكله »أ انعم
 ناينبلا نم نومدرياهمذو مو ءازلارسكب (َنوُسَرَْي اود اَأَمَو) اداكاَمَو)
 عوق لع) اوزخب ماَوَكافرْكْلاكِشإَر ركلاكينارشا تبا انربح 0نْذءاق)
 نومي (ل ماَنْصَأ ل ِع)اهركو ناكل مذعب ين (نوكْمَي |

 مر ومي اول اقام ابعت
 اب يلع هلا ةرمن ّملَباَق ثدَح (َنْواَهجع موق 5: :1لاق ةتلا
 0166 قاب ويط رفا كلاه قوَدَحم هل وهن إ) هد

 ظ | كك بأ هل ءاوادوبمم لا ين فاراع الاف درالا
 || () هلوف ىف كذا مكامز ىف (َنيّاَحْلاَلَعْمكصَمَر

 ١ تمؤشزم لإ خبز واج هارت نق( اذ لاو
 | تش (ياّدَعلا وسر مكوتي ذي ةونلكي وموسم
 فو 'مكءاسِز) نومِبَتْسَص (َنوُحْسَتَو مكان :اَنولَيَعْبِاوَعَو
 2 ماعنا (6آلن) بازىلا اوأ ءاخجالا( 0ك ْ
 فيلبي (انْنَعاَعو) جلَواعنوبنتف نوظعس تتالؤأ (ٌميظَع

 اهعوصينأر اهي ازتنا دنع هيلكن (ةكْيَل نينا ىسوم )ابو در
 ظ ||لاتشاؤدهف فولخركنأ تع املف اهءاصْن ةدمسلا وذ هوت
 | كامن اةاكهف فول هلكيل ىرخلا قرشمب هه عرشأف

 تفتيت طال ”ّمَك) هرجيا ىذ نم رتب هانم وى

 ههسصتما

 امس ملل سب داعم. حددت دج عدو هع تتيثا

 ةذعو



 قيل داب ْنم هاتي اني نما لعب هوني د مني َصْرَوْلاَنأ) 1

 ٍنِمَرايساَتْنِلْبَق ناني واول اة) هللا سيعمل ةدوخجللا
 |ىوهِيكِتتَو كد لنا نبع علاق انسجام دْحَب

 نوع لأ نْدَحادَمآَد) ايم نوت فيكَ يف ضل
 أ (تورك ذي مهذَعل ت اَرْهْلا ةلا نم صعتَور طضل ا (نينتلاا ظ

 تلات بصخملا 0 ةاجا َداَي) نونمؤْيف نولخمتي

 ناو امِلَعاو اهمحيدش ىأ (عزم لاؤلاق) +
 م 0 هلو بد شيما
 مبعجا ىتا د نيل ممؤش (يمز حان ال17 نيم ؤملانم ١
 _0ولاقو) هدنعزم مهيصيامنأ ”نومعيال مه 5

 (نينمؤم لأ نعام رقت نرد وتوخ
 مه ويب حد ام د ءاموهو و (ناف وصلا ممَلعنْلَسُر فد مريلع اع دق

 1 لكاف (دارجماَو) مايأ ةَعبَس س نيبلاجبا قواحىلالّسوو

 كب رام عيت رارقلّم عودوأس وسلا (َليمْلاَو)كلذكمذامتو

 تف ل ام عطر ماوس تالف ير مدد
 نانالاع اوريكم تاني م يَتالْصّمْم ِتاَيآ)مهه اي اها

1 

 ا امم مس تل

 7 د يصح م د

 ب 9 0و نير اموَماَط اكوا
 ملا نسكن تلد دنع هيعمل ذأ ىسوم ماياولاق)
 تنم ْوْسْلْرجَرا نع تْمَسكَر مسق مال (نئيل )امنا انك

 توم ءاعدب اَنْفَسُك الف ليياَرْسا بك حم َنْكِسْرعْلَو
 | مده نوضقني نوبي ف مانا وغلا ضجر ا



 كح

 22015005 نهج الق هات تلا لاحماو هيا
 امل ىو يالا َنيبّرَصمل َنْل منا ْرعَن َلاَق نيب اخ انَح
 أ 10 تعم ام" َنيَيلملا نحن < نوكت ْنااّمَْو)كاضع قلن

 هةسيشم يريم كل
3*7 

 | م هوذوخ وطرق هكدا ةقيتح نما هرم

 7 | ظااَنْيَحْوَاَو جل عطس وجو ىجسد ةيحاهوليخْث يح

 اف ن/.ةاتلاىدحا ف نحب (ٌتَملَت هادو كاَصعَىْل نأ ىسوُم

 (حل عفو ههوقب نوبلتي (نوكو أياَم) علت تلصالاو
 | ىأ اوبل فر ىتل لازم (َنولْمير كام لطَبَو) ره ظَو تبث

 نليلذاوراص ةادراص6تيرق منام تاار كيانه هموفو نوعرو
 وتر نيلاعلا ترب (نكاولاو قيبعلت رتل قولك
 ضل ١ قأتيال اًصُحل نم هو دهاشام ن أبر مهملعل (َنو داَهَو

 'ةينانلا ادي نيتزملا يفت ينس اقوول
 | ىذلا لذه َنامكل)انأ (َتَدنآَلْس) داَلِدَم) ىنومب فيراغلا
 فضاوه اساور ةني ملا فوم 5م 551) هوجعنص
 2 مك دا َن مَا م مكانيام (َنوْمْعَت

 عمت د 00000 ادحلو لكدَي ىأ

 اوعحل (توبلعسم) ناكدجو ئأبانتوم دحت لني قااَنالولاَق
 | ناتي ِتاَيآباََم نأ ال النسر ركت (ُمقْيَ امىك) .تامو) ةرحآلا ىف

 النا بهدعوفام مذ دنع ميتال عبرا أ

 | (تتؤعزمو زف نال لاو يبس نو اا 0

 لك ضا ىو ُدِسْمْمِ ! ةَمْوَو ىسوم) در ل لدن اهل
 1 امانصأ ملص ناكو كَ 2مل او كر َنيو) كيفل اذم ىلا

 ضاكأتا لقا دل اهنررت مكران أ لاقواهتو دبي ار انص

 لاف



 2 طل ْ :

 ْ تون نودع كيت ناهيك انك .قلا(ىَرَملا ظ
 .تازهملا (َتاَنِيبْلايمْيِلْسُد ةمءاجْتَعَل و مُئهلْسُز مم ءاحدَمَل َو) اهله ارابخأ
 انك دك اَع) ميج دنع (اَونِمْؤُيِل ديلا امق) تارهاظلا
 بطلا نادر مكأ ا وزمش رشات نيج ئةو

 كدلك مريكالإن ذجو امو نيرولخلا بلك عاش عيطس) ْ
2 - 2 7 

 0 اان ْنِحَو)ةعْمْخم

 توم 2 ديلا روك و كلما نمرتكأأب اب نيد جي
 لا '(نيطاملا ترم لوس 8

 9 ص سرص 2 م رع 1 3 53 ل
 با 6

 ”رظأنل اشتم طب ان

 اك كل 0 تت ا

 لك نتا وعو تا نأ 9 سنا

 م0 21907 تؤم اب( فلا َّس 21 5
 م ءىفىسوم لتعيد (مْلَع١ زراعس ةء سس ةءارفّى و و

 9 نات زمفيلاق ينصح ( نأ اول اق َنْوَع ف هر لاجل اجل



 ١ تلات :كفلب أ دعل مم انذاك منع ضرعا عكا

 ١ عوار نزحأ (ىس يك )اوسوت لذ جل َتْصَحَمَو قرت
 04 نجار ل ةيرَق قالَ أ امور قمل !اىنعمب ماهنمسسا( 0
 ارقملاةدخ اصايل اياهكْه اد انباَع مدح! نبركما

 , نوصؤيف نولل ذرب د ( ٌنوعمنِمهلحُل) ضرما ( هاييصلاَو)

 , (ةنَسملا) بازدلاةُئْيِلاَن كَم ا انكي رع
 | نور ةيعنلل ازمكاًول اق هر اورسكما (اًوُمَعْجَحا 5 داقءاملا

 رفدلاةداَممنهوانشم اكارشلاَو 0 ابى
  َكاَعتلاَكهيلعت 1 ا

 ؛ تورت ار ءأج (ةَمْعبر بانَعلاب (ْمعاَنْذَحآف) ْ

 وص نبيزكملا (ىَرْفْلا لمآ َتاَوْلَو) هلْبَت هئيجمتقَوب |
 فيذتلاب خل ىجاعملا ورمكلا اََْنآَولمههل سيرو هاب
 5 د 0 4 اهّصلام تكرم 2

7 

 5 200006 دنع 0 تورس اننا موس آلا. |

 | اهمناوةنفخملءاذ (َنآاَعلْعََ د دال ونت قكتلاب
 ,( يمزح ذي) باذعلاب (ضاَنْبَس ذات نأ ى ا ثودحت

 . جبوتلل ةرّيرالاعضاوملا ىف ةزمهلاومهيلبقنمانبصأ اك ظ
 . نوكلب ةءارف ىئَو نطعلا امملَعةلخادلاواولاَوءاَقئاك |

 لا دولا ىفواولا
 | كُلي)ربدُت عامس ةظعوم ا (نوعمسئال دع م ولك َل 5

14 - 

 اك



 1 حس سم د سس سمس نحب رس

 | رههنم رسكلاوأ, ا ذخأب سانلا نون وف وع )ن 6 دبع 0

 هيَّنَسَأْنم) هني د (ِهَّللاٍل يبس ْ نم نوورصتم (َنولْضمَو) ١
 نيبتسيب تن | دتمل يدبر نوبلطت (اتونعبَتَو) لسملاب ءايا مديعوتب ظ

 | ناك يكو زعم" يَركه اليل كذ١اوزكزازر ةوعم ظ

 نموه مزج ىأ رهط سر م ا (َيطمْلا بق ا
 يك اكد ةقناط ناكَنِإَر) كالملا

 د 52 قدا ورظتتا (اوؤيضاقزهب (انِسي ةَمناطوا

 نياك ربَحَوَهَو) لطبملا كالعاو ىلا انياب كدب نس

 و 1 اتيزك نم كلم اوس َنوْلاَو ظيصْطأَيككجرفللا (نامجالا نع (ومْوَف نماوزبكتس ان دالك لاق مهل دعا
 عجبا باعنملا ف اويلعو اننيد نع 000 ىن) نعجرت ( (تاوَتل

 تاجا هول :َو طق ملم ىف نك مل ابيعش َنالدجاولا ىلع.
 | 00 يل امقروخد ( مك اقر

 *جَيْلم ىف انغام كش لعام يَ

 ها 5 اير (نؤك امو امي شتا
 هرلعمسو ىأ ((لع ان ضار عسو)انل ذذيف كلذ نير
 كح( وأ انكر َءطَوَتهّسأ ) حلاو ىلا هنمَو و سلك

 نيكس دخت رق ابانم 0 اَسْيَبَ)

 ضعبل مي: لاو ىأ (همؤق ْنماوَم نيل الملاَل َو)
 2216 وزبالا5 انك ايه حبت مق ال (نثل)
 (نيِيلج هر د فاو [5) ةديدشلا ةلزلزلا(ةفحّدلا
 هريخل دريم اًيدَحْساْوِب دك ن يِنَلا) نيم بكرل اى لع نيكراب
 اومّيِي (اونْحَت ل ) م أكىأ فوز اهمساو ةذننم (ْنأَك
 (ناررساَحمأ طاؤد ااَبْنَْساوبَدكَنيدْلا) مر ايد ىف (هيم)

 ! | تبالاءهلوفيف مهيلع دلل هيت لوول ءداعايديكأتلا || ّْ

 - < ه ده
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 يسن ال اق 0 لِسو داك مه ماات ركل ظ
 الل فموي املةَّمانلاتن

 فت هامه ارالئاهرقع (دَ قالا

 ني اريك لع باذعلانم ب تلج ولا
 ةىّضلا او ضرالاّم قيدشملا ةلزلزلا (ةَمِجَتلا 0

 بكرلا ل نيكرا ( ) 5 نا ابيها قاطو. امسلا م

 اصلا نوت الكا 54 5 نَضحَو حر ةلاَسر كملت 6-0 و 030021 ءاض ضرع .(وَسف) نيتيم
 (ٌةَسحلَمل نود اِهِمْوَسِل ْلاَق ٌرأ) هنم ل دب و اجرك(
 نال( نأ نما( قبس ام) لاجرل رايد أىأ
 02170 ا تت تاكيجا 1 كلا

١ 

 50 ا !اجرلا
 تارا اور نيقابلا



 با ل :

1 

 (هَعَم 0 نا 01ي2أ6 معلا عرلاميلت
 اياب َنِدلاَسلَداَنفطَمَو امور نينمؤم ا نع
 .اوج دكت نلع وبسس اكامو) مه انلصأتشا ع 7
 يعل 200023707 + لال 10

 هريعولا نص كام هش لاو ذم ايلاَقاعاَصْرهاَحَأ)
 هنأ هَ دوق قدصر جز نما رجم 0 "كت ءاجْلق

 نأ ولأن هول أساوداكو ةّراشالاو ”يلمات لاس بك
 2و هلل 21و هلأ ص ْرَأ ىف ان اهنور َنَق ١ اهونّبع َه وحزم مهيل 6

 ذاك وخداع شاين برضوا دعس
 مدكتلا ( ماتو داع دعب نِم) ضدالاو انا

 فيصل اع ونكشد (اًر وص الروم نم نو نتن ضْرَد 7
 | لع يضر ءاتنلا وان كم 2
 تايفم صرالاقاوُنَحَت الو هسا ءال أ اوركذ اَن) ةردعملا لاما

 هب ناممالانعاورتكت يِمْؤَم نم وبكت اَنْ داما لاق
 أمم لدبت هموهنم يأ ( مم نس نال اوعي تش أي دلل )

 0 : رماياص تنوعت ا تاجا ةَاَعاب هلق |
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0 
 سس سس وس عروب 00 2

 الا بذعلا تضطاخلاو ١ نونمؤتف (َنوئرك ذي تورك دي ءيلعلا
 ةلغعرلا د نضل لثم 0 0 /

 | اة الل .نابن (خيتحيالا هبار د ( فد عر! اوزابع حن ظ

 (فْريصْسر كذاب اركي نكرر داكلل لسم احر 1

 دل ل
 :مكام هاو ديا ْوَفاَيَلاَمَفِهِمْوَق لاحد انْلَسْآ) فوذحت |
 تيد الانس هر 2
 ايقلا ويوم ( مظع عيوب اَدَع) ل لاا عدبمما منع

 0 (ِنيِبْنم ٍلالَصَْئلاَيَلاًناِهِمْوَف نم) فارشالا الملا لاقل
 | اين لالضلانم ماقال يومان نيب

 270 نيل اَعْلاٍتَرْنِم لوس ِيكَلَو) هيغد نم غلبأ

100 : 

 ذك (أَو 000

 2 0 5 2 اونسؤتا
 فرق َنعا) هر 1 (مَحَ سْلاَو
 ْ نعيم: !ناوواعلاب (اَنِتاَي اياد نك نس دْلأ
 أم ْوَفاَيَلاَدا ا اعلارانلسرأ قرئحا
 نواز (نومّست الذ و ا ودعم ار (هقلاو دْبَعَأ

 مسساء اسصتا مصل مدس ةممم موس - محا

 أ فَكلاَرتلاَناٍهِمْوَف نِداوْرْمكَن لا الْلا لاق) نوصؤنف 5

 بسس

 كئمئاسرىف ذ (َنيِبِاَحْلامكْنطَل 8 : قر هل اهيج .(3هامَس

 تيب اَمْلاَتَر ني ةلوُسَر َىككَو و ةَهاََس د سْيَلموَساَي ذاع
 ةلاسرلاىل 0 ملجأ

 ََ 0 1 ع

 ضا



 اوراصىأ مت ا ونسخ (جن لاق الوهيل لاقيذ كرشلا

 اكعد نم (نوزتطيب ازد اكام حانص) بهذ ( ندعو ك الهيلا ىلا ا
 َةحِس فَضْرَأْلاَو تاَومَتلاَقاَحى نَا ملا ”مَتَر َنأ) كيرشسلا ١
 --- ع نكي مل هال اًهر دق ىف ىأ اين نا ءايأ ني ( مايا 1
 وكم 0 تيشتلا همن ميلعتل هنع لو دعلاو او ةحل ىف نهم

 يقال قيل اونا كاملا برس ةذللاوه (ُسرَعْلاْدَع
 فياض رخل ابامنم الك ضعي ى اد د موا (َناَبْجلا

 َمْلاَو دا ها

 دا ل

 | كو نا ا هتك د
 ا 35 وعدن امذا) كلام (ُثَر دما مضا سك

 ءاعرزا قيد ل كيال ةازاوس قينحو رنا
 دلرشلاب (ضْرأل (ضْدَال'قاوُذ 1يظالو) ترصلا عفو قةشتلاب ظ
 4 ؛اًقْوَح ةولعْداَوإ وع داو نشرت تدم هجالضا تخبر اعنا ظ
 (نيببحم نم بيرق لأ َةَمحَر َنإ) هتمحر ىف(عَمصَو) مباقعنم ظ

 هلا ىلا هتفاضال محن نب رج بة ردكا دوش
 ةقرفتم ىأ (ويرجت ى دي نبات حايرلا لس عر الف
 اكتم عكا قو انينغ نيشلانوكلب 2:رقىو 100 4

 لدب 0
 ريشب ةريخجالاو لوسركروثش ىلوال ادرممو 0 لأ



 ولج هي 2)

5-0-5-
5 00 0 0 

 1 2 علطذا كل ذك هاجت لاق ةفي ذح نع كاما

 يقاس تكرطأت او كك ترفض دتن ةنجبا اولخاااوموق

 !انكراول ”اثدراتلا باحتضأ) ةهج (ةاَعَْي) فارعالا باص ! أ

 ابرتألا احم اىَر انو نيا ظل اِمْوَملا ممر انل اف (اًممْجمال

 يع اماول اق مهامسب 2 رش رانلا باص نم 0 اج امرأ
 2 "ككمو) مكتنكو ا املا كطتحددانلا نم يكتم
0 0 0 

 لسا د و ب 0 م تتلا هيي هي سحمس

 ظ ىألأ ا لد دود ايار

 1 0 ٌباْطأ ىدانو) ئالذ مهل الوعَم

 اولا: اطل +( كر راسو داو لانمي اوس
 5 ون مادا ذَا نيرا لقد ههيعنم هلي ح
 ف وهكرتن (”ماسشت ويلا اند ةاّيحلا ع َرَعَواَبحَل د
 .اداكامور هللا هكرتب انه : همت ةتلاوتساعذدانلاا
 | لهآىأ( 0 دجاكو ىأ (تو دَعِإَنَت يآ
 اطار رخولاو رايخلاب ءانيب (ةانك2م) نآرق (باتكي) ةكم

 ءاهل نمل اح (ىّده) هيف لضم امم نيملاع ىأ لاح ( ند -
 ينو ري نع كولا 2 7 دل سل داس

 0 قوم 5 2 0

8 

 0 2 ل
 ميم ميس



 تذلاوَنلااَغلاى 0 ةفوذهملا ءاّيلا نم ضع ظ

 الاكشن لكل ال»هلوقوادتبم (تاَكِلَضلا اًولَعْو انس
 كنلوااوهو هرمخت نيبو هنيب ضارتعا لجل نماهَّمَفاط (هعّْسْو

 اليوم عدو ذم انضر تول اخاف ْط نبل كاس
 روصف تح ( نم عرج) ايندلا ف ممتن 0

 د ارقتشالادنع (ولاَدَوذابمألا> |
 | َىِدَمْهَنلاْكاَمَو) هؤازجا ذك ىلا لمعلا ماَرٌلاناَده ىلا
 مويس 2-2-5

 0م

 :انلا باص هدرا ب تا :
 | محل باوثلا نم( ران دعو اما[ لم دق تال اسكت

 مكافح >باذعلانم ( مير (َيَعَواَم ع ْنَسَوْلِهَف
 | مهعمسأ نيةدرملأ نيب (ماةنئ)دانم ىداَت توون

 َبالئِبسْوَع) سانلا (َتو لص نيل نيملإال العن أ ةَنعَل ن١

 | ةبوعم (جَوِع) ليبتسلنوبلطي ىأ #0 عْيسو) وره
 | تاج رانلاَو او ةمحبا ب اريصأ ىأ (امبن 0

- 

 ةنجاروسوهو (قارغألا1عَو) فارعالاروسو هميم نجاح

 ا ممالك ( :ماَمسِرانلاو ةنجب الهأ ني (

 موعضوم مه ميت ؤرل نيف اكللاهدا وسو نيمو هن هوجولا



 هواك 1
 عاج دل دا 00
 ا ؟251)هيلادلَولاَو كيرشلا ةبس ثلا ةييشنب (ابذَك : 0

 م باك نمزرهطح 8سم مميصي نيل يكول ) :

 «كلنريغو ل جال و قررا نم هوضي" ىنمهل بكام. ١

 ظ (ولاَك مومو ةككلملا ى1 سا أع ابا دا قس
 | ولاول انو نما نوديقح (ترطذ كم انيك

 3 الغاو دهر مز 1

0 0
 0
 

 6-2 تق
 دم مز لات لؤر وانعتس ( اًمعص ذعر اتولَص أ هال وه ان رز نوعوبتمملا هو 0“

 ٠٠ || كال قمم نماسنلع كل تاكان طارختال هالو تلاد( ظ قرف لكلام ءاًتلاو.ارلاب (َنوْلْمَتإِل نكَلَو) فعضم باذع
 0000 اونسؤي لذ ب: اوريك 1 اواني باو دل نيل | نوبت مسكي تاّرجلا 2 لات ل اتي س16 نصف بيس اوومك

 الجني ىلا«. طبي تول دعب اهيِلامهحاقرأب جرعاز زا
 دش عيال ار ىلا عيوب هع و هل عش ”نموؤملا ||



>04 

 اولا

 3 0 يا 0
 !اولستعأ لاق ىأ طلاب يم لف وطعم اوُنعَجاَو)لدحلاا
 يلد دنع) هلل (ةكهوجْو )أر تعم اولبف اهل وأاومبأو ظ

 4 نيللي هودبع 0 2 0

 ايولشسلللا

 وح قدره ينشر وكم (قيرف) تا 8 ديم
 0 يلو نبط ايشلا او ..ةلالضلا مولع

 5 تن أو لحمد .١ىب ايتو دهم معآ ّن ويس و ) ءريغىأ

 اكو فاوطلاو ةالَصلاذنع لستم نمر كبر وعسما

 لم نييرزلا بيالة الؤعرتش ال ور جئشام اوبس
 سايللان م (هدرابعل جرخا ىلا هلا مير ْمَّرَحْنَم) مملعار اككا

 ل 0 ماف نوبي :

 0 رئاركلا (شيحاوملا
 4 ه6 (ئَيسأٍر بغير الار ا عرس

 ب 50 اول ةحح

 نوزع انياب ةاججاَداذ) ةذم ( لجأ ِةَحأ لكل َو) ريغ

 | هيف( (اًماْرَم دا ىب اير هيلع (قوُم قدس لَو قال ٌةَعاس)هنع



 م١.<«

 140161 ليتبا] كلم ىلا ةرمجش لع كلد الم ىرخاا

 005031 كلذف (نيجيعاتلا نأ ناد هللاب اهل مضأ ىأ
 يي _ 20 تا

 الكأوأ (ةَريتلا اَقاَد ا0ََق) هنم (يوارعي) |ههتلزنم نعامهطح
 ارتالا ليتر هله مام لكارهلظ ىأ أ امن اوشاقل ثدَيزاهخم
 افطر هبحاص مود هفاثك ا نال ةأوس امزنم لكىمسو هربدو
 أهبا باسيل َقَنَححأ فَ ٍقْرَو ْضاَعمَلَع) ناو لبا ذا (نافصخم

 ياو و ريشا يكلي نع احسن كل 1 رامحاداَنَو)
 : اشالاقلرب نمملا ءاينتشسالاو ةوادّعلانتبب 0

 م 1-5 ب0 قرت ل ناورانتيصعم تطأ الظ ا

 هيل املقشااه 0 0

 0 ا امل 0 ا الاي

 ايد بؤس تسد ىراوي) كل ءانّملَخ ىأ
 نسل تهتلاو ا اَيِلَو) بايثلا نص ب
 ٌرخشِل د لج مخلدتبم مفرل واس ايل لت طع بضنلاب
 دورك ذي ل 12 نر دق ومال أ تان( لذا

 يشي ل مدنا باطن نة تانحاا ويف
 5 رْخآ امزاونتفتو هوعبتس ال ىأ (ناطْيتلا)

 0 زي هس نِص) |
 0 زخ نير وج ئْيِبَقَوَوُه كاَرَي 24 اطيشلاىأ |
 ١ اون يطاوشلا لعجان ا ما ولام دعو 3 مر اعللا |
 كيثل اك(ةكحاةاَولعَماَدإ او تونمؤنال نيلي ءانرق دانارتعأ 1

 مناط



 لاَنيداَّملاََّم نكي ىل) هك ةككاللا الملان يب ناكنحا ابأ سيب سيب ال ١

 الام كم >1) نيح-( زا! نسا) ة دئاز (النآ َكلَحَتَم اعز قلد َكحَنَم امر يلاعن
 ىأ (امم ظيشاق لاق نيط نم ةسل فران نا ٠ نيقلح- هنمرنخ

 َريْكَتْنأ لل) ىغبنُي (نوكياف) تاومس. ص ْيفَو ةنكبإ نم
 (َنِضنََلاَر نيليلذلا سرع اصل نم كن! !لنم (سْوَح اقام
 ١ «نيرظسملا نكن َلاَق) سانلاىأ (َنوُغَحْبْلمْوَد ىلِإ) يرخنأ
 || ىلوالا ةزقتلا تقرت ىأ مولحملا تقّولاموي ىلا ىرخا ةي ىف و

 | هّناَوِجَمْمت يسال
 كطلاطعىَأ (يَقتنمْملا َكَطاَر ارض مداوبلىأ ملل َنَدْنَك
 :رغو ْهيلَحْنِمَو جدن ذب نم مَ دك د ا
 هكولش نعرهعنمأو ةهيجلكنم ىأ نول نعو مامن
 لوي الئ مهقوم نم أي نأ عيطت نسال و ساب نبا لاق
 (ناركاش ْمّركا دج الو) ىلاعت هللا ةمحر نيدو دبعلا ندب
 ْ اًنوعموأ اينعمزمهلاب ماو دماحم خخ لاق نينمؤم

 لاؤم انلا نم ( نخنم َكَحيمْنل) ةمحرلانعادعبس اروح مت)
 مكن هج َنوَلْمَاَل) و هَو مصل ةنطوموأ ها كتب الل
 اننا طر ضال بيلغت هيفو سانلانمو كتير ذب كنم ىأ
 || لات( قرب ذعأ كحس نم ىأ ةّيطرشلا نم ءازح حَح ةلحيافت
 0 واطلع نكن افريمصلا 3 (َثآن 1 1

 رتل نَهاََرَمَنالَو امد تنحنِم الخف َهّنَلا)دل|ب ءاّوح
 سَوْسَوف نيالا َناَيوكَيم) ةطنا ره و اهنم لكألملاب
 لعوف (قروؤ ام اطر رهظي (ى ِدِيْيَل) سيلبا (ْناَطبَشلا

 هذه عاجز اق ناَمل اكو امم ْوَس م اهئئص)ةاراو ١

 ماللا سك ئرف و (نيكلَس ان وكت نأ) ةهارك (لإ ٍةَرجتلا
 يافا مم لكك خم لكألا نقمزال كلذ ىأ (َنيدل انك نِمايوكتؤأ)
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 و نال ملم أ[ جريد

 ةَركذت (ىزكر دي: راذن لل ىلا قاع دنس ||

 ”منكا لري ااه اولعَس از هيل لقب (َنيِمْوْنلل )
 ماج ١ ةيعىأ ههاىأ (ءنو) نم) او ذخت وميت

 ءايلاو اتلاب ورك اماليِيق)ىلاَعَت هّتيصعم ىف م>وعيطت

 اموكس ا سبل ةءارق ىفرق ل أذل ىف لصالاى ءاتلا ماغرا هيفرت نوظحتست
 ديرأ(َنيْرَق ْنَم) لوعفم ةيرتخ (:5ق) ةلَملاديكاتل دْئاْراَمَو

 000 امش أتاه ا راهكالما اندرأ ماع اككخآ) اهلهأ
 ارمسا ةلولْيَملاَو ةريهظل اب نوعان (ّن ان عؤار اليل

 رو ليا اجزم وا رواه نكي نار اهلا فض |
 االول اَقْنأ الا انشأ رش ءاح نإ هلوم (:ها اَوُغَد ناك قرارا |

 ميال نعمالاعأ ىأ مهل !َلِس را َنْيْدَّل انْ اسْنلف نيل ظن

 البال نع( نسوا َّنَن انتل ور مهعلَب او وهلَعَو لسرلا
 دك امو هولعذ اب مع نع مح ربل ( ْمِعِبْمْمْلَعَنَصْعنَلَف) |

 (نْزَوْلاَو)اولع ام هَئِل املا مسالاو لشرلا غالبا نع كيما
 تدق درو ناتفكو ناسل هل نازيم اهنثاعصلو أ لايعالل

 قمح لا !ةمايقن مودهوروكذملا لاؤتلاموب وي ىأ (ِذْئَمْوَي) نئاك
 كئلواف) تانسمحاب /|ب (ْةْنيِراَوَم ْتَْنْنف) كدت كه نزولا ةفصلدعلا
 تايتلاب نيام ََْحْسَو) توزئ اضل نو م! ره

 ازد رازلا ىلا اهربيصس (يئتشن اوسخ ني ذل 'كئلوأآف)

 الاف مد نبأ «5 5كم ديل تود (َنْوللْعَاَنَياَيآ

 < نوشيعت اب ايسأ ءايلاب (سِياَعَم ايف ملاْلَعَجَو
 ل كلذ ىلت (توركشت) ءلملاديكاتل (اَم ًاليِلَق)
 ةرهظف مناوأ ءانرؤص ىأ (مانروصرَع :امابأعأ|
 مدهسف) غالب ةَيمقت دوب (َةآلاوذب دع اوك الهاتف كر

 لإ



 5 كاملة ذك كرس (َنيِنَلا لويس نيم لاِمْوَمْلانَع)
 سمي ادم ضو ازككرشاف (ْْسْنماَنْمَّرَحْاَلَو اَْؤاَب الزور نحم
 ار

 موق طرانب دع اتسم: قعر مهلسر مهل

 0 ل ( نِعْنِم

 تلا 2 1)ام نأ نا َنَطلا آل! )كلذ ق(َتوُعِبْسَت) اه (نإ)

 7011(ةّغل املا هنا هِي ةجوك نكمل نا (نق) هيف نوب دكت

 ماتا ورضحأ (هْلَهْلَف نِعْمَ مادخل كنا ده ناَسْولف)
 4 : م ا

 نيابي جدك لا اوه ع الو يعم ذهذضاله ظ
 ل دوك نوكرشي (نؤل ِدْدَي مب منو ةَرحأل اي نواف ال

 مب اوكرشْحال) ةرسغم (نآ !كيلع اك مٌَرَحام ره نغأ
 د أولا ( ماب (مكالؤ؟اَولئعتال الو اَولْبَعتاَلَو ان اَسْحِإ ِنْنَدل اَولابراوتسح
 ل َو ْمهاَياَوكفْرْرَت نح),نوفارقف (َقّالْم! 0
 (َنْطَباَمَو اَبَيَرِهظام انزل اكرئ اركلا (َسِحاَوَمْلا اونَرْمَت
0 0 

3 
 دعلاب (طُسَص 0 1

 تللذ ىف اهتفاط (اعْسْول ااًّسْضَت نكح الا سخول الربو
 ةزيلؤمالف هتين ةقح مل عي هاو نزّولاو ليكلا قاطنحأ ناذ

 : 0 ُ - ١

 ول ٍدْعام) سيعوأ ىف(ملفاَذارو) ثيدحو درو اكهيلع

 دعو ميارف (فْرَهأ ٌرهيِلَعوأ هل ل اوّمملا تاكؤلو) قدّصلاب

 ذليمتت ديبشتلاب (َتوركُدت 4 عل مب ماض جل َذاوعو انآ
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 نإ نمىنعملا هيف( نيف داَص سكن !) كلذ رح ةتذيكرع
 مارخر 0 وكذل الَّبق نم َناكناذ رحل ءابأ

 ان نا هزلاف مرلالاجشاوا ثانالا عيب ةشونالاوا

 م 1 يمرر اك الل ماهفتشالا و صيصختلا
 |[ أويلَع تلمس اماني ابننا رن ذل 1 لق نسم

 ا( ا *كاَضَو ذ!) اروضح (ةادهشس نك لب (ْمآنيَيْسن الا
 اتت تا مالا 0

 عمد سادلا قضنلا كالذي (مَدَك 1ك هل لع ىاتقأ 2
 1 ل ا 1 اير دس 8 جس ا وس هس سس سمسم

 اي اتوا يم باز يالا وَلاَ 5
 بنل اٌةَييَم)ءاَلاَوءايَل اب فكي ن نال ا ماو ا 0

 0 0 آ) ةيماَدححلا عم اب ءءارق فما

 (و از مارح( ا درك اكعربيغ

 ما لع حذ ىأ يوان اًقْسِ») توكتن آلا ىا

 1 انام امم ئن ىلا (َرلطْص ف
 بانىذ لكهنسلاب ر كذاب يفي مب ( ٌعحت) لكأ امهل (ٌرْؤْسَع

 دوهيبلاوأ (أو ذاع َنيِدْذاَلَعَو)ريطلانم بايت امشلانم

 كلولبال اكهعب اصأ قرني ملاموتهو (رْيِفُط ىذ ل َْمّرَح
 لكلام بورا (ام/م وعن ْمْملَعانمرَحححْلاَورََبلاَنمَو)
 ايام هيل( وآ) هنم اهب قلعامي أ( وُ ثَلَمحاَمِل !)
 منوه هنم (ْظْعب اصلح امؤأ) ةيواحو اي واح عمجاهمالا
 ( ميغ مب ( ماير جر مركلا (َكي در مهبل لحث ناو ةيلالا
 ٠ (توهداَصْلانا)ءاسنلا ةزوس ىف قبس اممهلظ ببسب

 مل لققرهب تنج تئجاميف كلوب َدَكْاَي) انديعاوسو انرابخا ىف

 هيمو ةيومعلاب كلج احر ثيح (ٍةَحِسَأَو َةَحر ود: ترزا

 اجا ز٠مباذع (ةش أبر الر ناممدالاىل مامماعتدي قللت ١

 و وملارع

 رممبح

 يس وع حبو يسم موجب جو حي سة عج هس



 ' رش اعلا باوتلاعَر ةيرمل !(مانألا نم نوال را
 6 ورراتلاعأ اجافزات رع انرؤكلر لال ةَمئاَ 9

 أٌف) نيكذتون عضلا ثان وم بصنلاو عفرلاب هتيم نك
 ع رع دول هسأ( ( منيع - 1622 هيف

 | ََِلاَمِمَخْدَم) ملحم (ٌميِلَع) هعنصف ( مك 0

 الهيج (اهْفَسز أَو اب يش الو أ) دي هنتلاو ينحل ولسا
 "ههنا حتْفأ) ركدام كفار ْراَمامَرَحَو خيب
 نيناسكِت انجب قلخا كنا ِدْلاَوْهَو َنِدَنْهْماَو وداكامو اَولَص
 انانرتسوخو زنطبْل امكضرال الغ تاط .وسبم (تتاشو هرعم)

 0 تحن نَرلاَوْلَحْل ازاننأ قر لكل اكقاس لق تعفترانأب
 تما ايل أوو َنْوسَْرلاَو) مطلاو و ةثيملا ىف هّبحو هرم انك
 نما امهرهط ويِاَتسْمَرْيَعَو لاحاهفرو (اياَتَسُن
 هامخ مد دز ماكز ٌصقَحاْؤد اور م :لاقَيَق (َرَمتأاَز ادم

 مسلم سال ص ل سم سس سا مم سس سس هلكداعاب اوصال وز هفصنوارشعلنضرسكلاو متفلاب

 لحاه نيزو اهيملا ري بييالٍ) ئش مكلايعل قسيالف

 ليال اكايلع نيل ةحماص ملوح ماعلا نيران أ (قزمهتلا ظ
 تيم عدلا ةرايضلابالاكدل لصتأل زك ا :ةزررامكلا

 0 راماوكر اهنماه ون دا ضدالا سر امال
 ليلا عرصلافهّمئار قهمئارل ناي تاو مرسي الو
 فانصأ (عيدزأ ةيباثر ةوادخلا يت ادعلانيب (ٌنيِْسُوُد 2

 ْناوركذ نشأ ) نججوز (نْأّضلاّنِم))ثرفَو ةل ونجم ل دبا

 دوكتر مزح مل داي (لْف نس ) نوكتلاو خلاب (ْزِعل سمو
 (ِنْئَرَكَذلا) مها ىلا كلذ بضو ىرخلا اهئان ارق ةرئات ماعشالا

 ام الاهم يشألا م علت اي رحررعملاو ن أصلا نم
 وم ) قل أو تاكاركت (ِنيَشْلالا مح فلََتَْمْسأ



 أ ةَع ةَءاّسلانم تودع ان كل ةحر مابا هنكلو امهذأ 1

 انياذع نيت اف نيلي ةناعو) ةلاحتال(تآل) باذعلا
 | لِياعْ ارك ا (!كيناجم لاول وق ازمه لكلا
 نك للا لوعسمةلوصوم 0 ٌفْوَسْف) «ولاجما
 ما نممأ قْحآلارادل لاى ءدونلا ةبف اعل اىأباّدلاةَبَف اهلا
 ىلولَعَجَو) نورفاكلا نوم اعلا)دعسي( نال 5 3 أ

 ”عامرألا ناِلاَور عرزلا (تحل نور قلخ-(اَر دام هليل ةكدر 5

 ايهما اكمل ون يكاسلاو ناعيضل اى لا هن وفرض اييِصَنا
 تسوس رس سس سس بح

 ماو خلاب يهب عرب الهاون َمَف !اهحتدَسىل انودروسلا
 ايي ييصواطتملا 1 وداكف (اَنناَكَرْشْلاَدَهَو)
 1 ا نالاول اقرت هوكرت هييصن ن-ئتاهيصدفوأ ىطتقتلا ظ

 |مناذب نصبالف م لكرتل ناك اق ىلاعت لاو اكاذع نعاضع
 | يشب نان مناكرش ىلإ ل ضو هلل تاك امو) هته ىأ|

 ورك امومه نيذاك يد كاوا
 يسع هبي عى سسسع

100 

 ا نرخ ب ارق 1 لاق عفزلا
 فاضلانيب 0 ماكر شرج بد 'لوالا
 أل شل ىلا للا ةفاّض ا ةرضي الو ل وعفملاب هيلا فاضل 0

 (مخي دريل! اوطل دج اشم لَم د موكا فون زل مدر
 دهام (عيهاَولا اكو نورتعُي| 1 مردف ةولَعئاَم ءام 0
 ناثوالام دخ نم (اَسد نسأل اهنمشمال) مارح( جت زحو

 ان 1 0 هيدرهل ةيجالعأ( (همجزب) مريغو 1
 هللا متاىوركْذيال ءاعن أو ) ىناوحسلاو بئاوشل اكبكرت الذ

 ىلا لذاوبشدو عبانضاوسا نوركذي لبان دنع ل
 اول اكو هيلع (توُتشئاوداك ممر رقع عارم هنن

 قام

 كه س



 | دولا خص رك ىووطا مالوم
 دارو نحل َمَسْعَم اي)مهل ل امير (اعيمح) ناك هدة ىأ ايلات و

 0 هيب ب يسوي سس بي

 0 اماتربلا (مؤايلذ أ لات 0
 نمازي رتب ضال اعفتنا (ضْعَبب اضع 20 يول
 ىذا لع اتابوا مهل ضال :ةاطبإ 82

 | مه انت لاو مايتم اذه ةمايقلا امودوهو (اَنَنَتْلجَأ |
 (ةدلراسانالا امك نى يلا كاوأم كوول ك١ الملا داتلول

 لافاكاهجرا شاف مم ابرشل او نوح مح دي ىلا 'تاووالان م

 | مها هسارلع نمف نأ سابع نيانرعو ميج ىلال م هيعجزرت 7
 هتلخب 2 هىدصق / يك كبَر نا نمىنعم أش ؛ دوصوي

 تال عيبم م لا 0 5 َنَِدَكَو)

 م0 نيالا ويحي َسْحَم : يمال ا 3
 ٌْ , ىضالاب قداّصلا كضعتب ىأ موج نمىوأ ينم لش

 ظ | نوعلييف نشرلا مالكنوعمس يذلا هر ذنن جاى سروأ
 ات موزةنيو ىاي؟ 0و

 1 اق وذو اسوي لف يذلا ل
 رت ةرذقم ماللا(نآر لغرلا لارا أ كلذ نيرا
 ايأداوراهم (َملْغِب ىَرْقلا كِيلْنْم كبر نك كب مل)هنال عا ةنضنحم

 نا داملازم لارا مهل نسي لوسز مهل لسير (توافاغ

 ا لكأ اعِيَكْيَر اَمَرِرْرَسَوريخزم . واع ادم اج 2 1

 | ميدو هتلخنع نجلا كير ءاَنْلاَو هايل لاب نوت امع

 تاصاو) ك الهال اي ةكم لهأ اي (ميكبه دْنَأَسَي ْناَةمحَرلاَو د

 [نكنك طم © كلاس هيا وبما



)454 

 ١ ١ نذاك يدك الز معسل سن تالاملا
 ظ | شكلا نم هتؤلختا اود اكأم نع ادا كيذر نامرال انينهؤبلل ا

 ْففاْلَعَجُل اهرب أكا ةكعقاَسف انلعجا كك َدَكَور ىِحاَعلَْو
 | اَمر2 نامالانعدضلاب (ابباوزكمل امزح اأو يرق لف
 : ناذب (َنورْشباَمَو) مل لابو نال مهمل نوركَي
 اد هال اق دصيم هيأ ةكنلعأ ىأ أ احا دار
 (هّلأ نشر نو امَّلَمم تود َّىَح) هب (نمذود َنَلاَول اق 0
 | ىلاّعت لاتانسربكاوال اًمرثكا انا! انيلا ولا ةلايرلا نم
 كوعفمشيحب 0 ل خيَحْنْلعَأ ن) 31
 هيف مو لا ولا ملسيىأ معا هيلع ءلسضلهب

 طق رجالا ٍثيصما الاله اوبل ءالؤهواهعضيف
 نازك اا اميتيدَح كلا َدَعَوهماَدْرع) لذ (ةاعَص) كلذ |
 خلت مو ُدَص مرسم هيدي نأ ١ دار رش نق ركع ببَسب ىأ'

 ثيدح ف در واكهلبقنو هل ميفنينهارؤم هيل فذ قي نأ ٍ
 ا تيننغلاب 05 هر ْلَص لَمْ لص ْنَأ) هللا (ُدَِب ّنَمَو)
 | ةفص رئي قيضل اديدش اجرك ز2هلوبف نعدي دما |
 .ةالرق قو (ذَعّصَتاْجأَك) ةئلابمربذ صور دصماهضسَو
 نكسب ىرخا ىمماصلاف لصالا فانا ماغدا اويفَو دعاصي ظ
 ذاك لعبا (َك دكه هيلع ةاتشل ناعألا !تلكاذا عاهتلا ىف
 غي َنْوِسْؤْ ال َنيِدَل َرَع) هطلّسي ىأناطيشلا ”يادعلا ىغنلا

 (هيقبسشم كرر قيرط (طارسص )د ايهيلَع نأ ىذلا (َذَهَو
 ىتنعم ايي لم املا ةلؤإ م .ةكؤل املا طكةيصنو هيف جوخ
 ماعدا هيف ةوئركذي عيوَمِل تالا (كلَضم نير ةَراَسإلا 1

 مهنالركرلاباوٌصْحَو نوظعتي ىأ لاذلا ىف لصالا ءاّملا |
 مق ذرع) هناك شو ة ةمالشلاى أ: التلال ,ولهَل) نوعضسسملا

 : هيجل سما  سسصسسب اصح يس بم م تماس



 1 معَ ْناَوِر لمني ام يللا لاقي املي ىوسلاَو َتلاَوهَو

 (نإ)هنيد (هّنأ ل ْئبَس نع كولض)راوكلاىأ (ضْرألاَقنَم
 ةاماول أ ذا ةّييملاره أىف كل مملَد امي ىف (َّنطلا يل! نوعي ام

 ىف نوب ذكي (َتوُصْري ال | م)ام (ناق) ملتقامم ءولكأت نأ قحأ
 َوُظَو ِهِيِبَسْنَع لِصَي نم) لاعئا ('[عاَوط كبَر نا )كلذ
 6 اَرِكْذاَم امي اولكفد مخمالكىز اصف (َنيدَمْيمايرْلعَ

 اًماولكانالنأ كلامو نينيْؤُنت اياب كنار هسا ىلع مذ يأ
 لعامل لوعنملا انبلاب (َلّضف نَقَو) خاب نل نم يلا
 ظ ) ةنيللولع تنرحت بأى( َمّرححأَم كا نيل نلاو
 | مل مدامالينعملا كك لالحاّضي وهف ةنم (وْيَلإ غزراغْض ام

 اريَكَتاَق) هنم سدل اذه هلكأر 0 0
 نم ممضدأو هاوجنامب (ٌمْءلَرْهاياهمْضَو ءايلا خب (َنٌوضْيل ا

 كبير تار كلذ مودتي( )اقريعو ةسيا' ل يلعم
 اود دَور مارا ىلا لالا نيزو اجمل (َنيِدَمْعملابْع :اوه

 انزل اليف م ليف مسالاَو مهرس هسْي دن الع (ةَنِطاَيَوَم خلا رماا اوكا

 قف نورت مس بندا َناَ ناز ةيصعم لكل ِيَهَو

 ْمَل اما ان لَو نوبستكي يتورع ودام ةرزحالا

 هحيناوالاَو و ريع مناع عيذوأ تاَعنأب (وْبلَع هلآ نار 7

 سابع نبإهلاةلالعوبفانايتنوأ ادعديف مسيار لشملا

 لحياعحهرخ وسن هنم لكألاو ت1 قر ىتمإشلاهيلعت

 3 4 الو اي) نوسوسوي (َنوحْويل َنيِط 0 تاو

 اي 1) هيف يضْومْمْطا نور ةتيلاز يلح و كول دج
 نك ايم نك نمو سو ) ءريِعَو لهجه ىف لزنو (َنْوكْرمل
 رضي سالف رفا اًرود "هل أ اًملَعَحَوِر ىدملاب 000 ايَيخأكر

 اوهكوأ ةث هانلتم د (ةتعم نس نامل اهو عربيغ نيم عويغ نم قحاب |



 ل نع عمران لوط ملفا الضال لومسر ارت
  (مذذتو ةرعلوأ ت تايآلا ؛ 0 ىأ(وياونمْؤُي 3 و

 مم نود درس (نوهمياوهل 'الض ( ون ايعلش قدس م هيكرتن
 | اوحيتقا مَنولأْملي وو ةكيالللا ممل ا!انلرتانن ولو
 ىازيبق مج نيتمشم بت طه كعلا نعم َْوَعَحَم١
 ٍداودِهَّشو ةنيراحم ىأ» .ابلا عبو ناَتلارسكج و اجوذاموذ
 2 | نساءاَسْيْن) نكل الار هما لع ىف قبسال ا
 انلَجْلَدَكَو) كلذ ( نولي م مرتك نكاؤر نوصؤيف م ممم د
 (نيليايش)هنم ل دو كانادعا ”الؤه انلحجاك( اودع قل |

 نيج 4-6 م

 نضرحز صخب ىل !!اطشت) سوسول ( ( جود نيا ونال ١ < مرح
 0 وا

 كبَر هوَلَو) مورغيل ىأ (اًنوُرَع) لطابلانم ههومم (ِلْوَمْلا
 (قورتعي امرا يكل اعد هز دقرروكتلا اميالا 5 هاا

 (ىقضسو,لاتملا رحال لماذ هول نثرام ءريخورعككلا نم
 بولو (مَدْيَفْأ) فرخرلاى أ ِهْنَلا) لَم ىأارور علت نطع

 اوبمتكت او هيلو ضروب الاب توم النيل

 م 7 نم (َنوهريحُ 0

 00 0 انيكتُت 0ك ق قحذ 1
 فاتح !ضقنب الد :ءالززمبت 0

 ..2 مكيسب

 وضو



 ه 4 ١

 يمتع دعو زمان انيس نطير
 اتا لبه ردا هليل يلا نورت اكمكر نورس مك
 ا_فزوجيالو هانا لٌواهازت ىأ (َراَصَبْأْلا كلر ديَوْهَو) هبا
 [ضف) اعرب طرح وأ هكر ديال وهو رصيلا كر دي نأ هع
 زاك اندرو دعايلق م ليج ميما ثانل وأب يطل
 صبأ أ (هيعنِلَ) نمآو اه يصْنْن مَ هز نم) ج (ُرْئاَصَب

 الاب د يل َمع) لينا مع يجي نَسَو)و) ءراّصبأباوذ نال ٠
 رد :ذنأن : اما مكاعالبيقر ظني يلعن امو هل الضا

 ا اوريتعيل (ِتاَيآْلا) نثبت (فَرصْ )ركذاًمانّيب اك(كلذَكَو)
 |( تسرك قاتلا درر حالا ةيفاع قراوكلاى أ (اًولؤَتَدْل ور

 [ش يسوم تسرد 5 ةدارق ىو باكل ال هأ
0 

 اىأ(كيَرُن 0 جوا امينا َنوِِْوَمِلهَنيعْنِلَو) اهم

 ببسي

 ادام اواو نيرا نع ضرع َاَوَوْهَأل! هَلاإل) نآرعلا
 .تدررهلام ا مدان انم نيج نو كالخاو

 انرمالا ل رفا نكت نامالا لع مريجتف (ليكوب ْمُملَع َتْنَأ
 ماخصالا واق مز ذيك اويلشالور
 هلا نزمالهج ىأ (ملِعرْيخِد) الظو ءاتعا وقد اسلم
 ادم ننبه مام ذاانتذ ام(َكيَنَكر

 ايمو 0 ١ )هود أؤرشلاو
 كيما ةكمرافكىا ومسك ب 1
 ا وعتما نع ةاجبنؤلد يبد مد اجا ةياغ ىأ( ختامي
 أ ءاتيي اماني (ٌسنأدنع تالا ا )١ مهل ا ا

 «تااطاذا ملاعب يردي ما انور انااماد |
 |( قبسامل(ن توصْؤد الث ءامباَذ !اهن ) كلذ نوردنال حن أ
 عكنون معد :رخاؤردامكلل اباطخ ءانماب ةءارق ىف لات ىف



 نونو تال نلَصْف ذهل مكرارق ناكت 0

 نعتائَملاهيف (انجَرْحَأَو كام ءامسلانملْزْت [ىنلاَوهَو)رحهل

 ىل'(ةنانجَرخأَك) تننب ( (غيش كتابت: للاب (هير ةييخلا |

 | سيخ زا نم يح قس حضر )رطخل ىنحمب (اريوح) ايس تابنلا ١
 ا م رضع للا لب انك تت هج نكس اي فانحل

0 
ْ 

 ااا

 ابعم حي حو م لوأ 0مل نيد هنملدبيوربخ للاي درو
 ضل تاع 00 : انتا

- 
 لس

 / اور لاهرش ات اَتَحْشَرَعَو) لا-اههيفرو ينم : 9

 اههتضبر ولو رقءاثلا حمد ( هرم لل دابتعارظن نيبطانع اي ظ

 |لوأ نع اد ا) بشخو ةّيشخقرحجنو ريك رغ مجوه

 ْ يككردأاز اءىضن (هِعْسَي) ىلا (َو) وه في 1
 5 بلاطعىلاءت تدق لع تاللالد (ِتاَيكلإكِي وني َار دوي |

 ناب .نوحنلنلا مهالركتناباوضخ (َنْوْوْرِمْوَمِل) يع
 5 كنان لوععم راولعجو) يرفاكلا فالحب نايا |

 5 ءدابَم مد وعالمأ ثيح4 ّنحيا)هنم ل دبيَو لوأ ل وعفم 0

 /ماَوهَرَخَو) | هءاكرش نودوكي فيككد ( ْمُهَمأَحا لَ ( (م)ناثوال 1

 ( طع تاس نبي ئل)اوملتخل ىاديدشسلاَو فينختلاب
 .اهيرنت اتش هللا ت تانب ةككالملاو هللانباري زعاول او تيا
 كراكو لا عيت مدلول نب نس اي نفور
 َّي كبل ذَلَو هَ نوكم) < ضيك(ّخ )قبس لامر نماههعديس
 وزوال رنأش نم (ُوَلْكَقَأَحَو) ة اكَقَلَحَو) ةجوز (ةبجا اقل

 نيل قاوم هلال نارك لَ و لكي
 0 5ال) ظيفح (ٌليِكَو شلكلَعَوْظَو) هودحو

 ءازهو هارت الئأ | 1 .لوقل ةزح اللاو هل نينمؤملا ب د ؤرل صوصمش

 ىلاعد



 ءامجلو ةوبملا ى وعد قي را ل كل عصامب) ن
 ني نامل قنورتكتت توزن نا عا نابق
 ْدَىل)اوثعب ازارهت لاعي (و)اعيطظم أ رمأ ت تيأربل بوش
 كر دِاَولاَو لاملاَو لهالا نع نيدرضنم (ىَراَرفانوَمَدِح
 نوح "كرت الرغةارع ةافحوأ زم لو, 2

 رايس لريغب اس دل ( روههظ ءارْو) لاومالانم كانيطعأ !
 ديلا ءانصالا( مكداحوش كَم ىَر امر انج ون مهي لاقي (ف)
 ادّصلادس 5 0اكرش) مكدابعد قاوكشا ىف ىأ كيف عن امْنَعَز
 بصئنأب ءءارفىفو ارض فو مكعمجب تشن ىأ كلصو (مني 7 ا
 (نوطزت عكا كفا بهذ (نصَو) كريب ملصو تأ فر هَظ
 م 3 (قلاكهمأَنا)(معافش نمايندلا ف

 |رئاطلاو ناسنال اك( تيم حن نم يأ حرجت) لضخلانع (ىؤتلاق)
 نورتي ةئطلا( 'َتَيَلا جوع َو) ةضيبلاَو ةغطنانم
 انزرصم تيكذ زكا كلل لاذ وللا يل الا [نكلَذ تيححأ
 اى ةددصم بطال قل نارا ميق عم ناالانع
 راجلاب رود نمو دبيأم ل واو هو مصل 0

 قلّدلا هيفنكشت يسلب ع اجو) لئلا
 ليلل ل لع امطع .بصتملاب ( 2101

 لهم نم ل انوهو مقر لع نمم.ءايلا اوأ تنام والل اياسمس(أنامس)

 رمال دفتارو وكذملا (َكِلّور نمحرلا ميك اكنايشحب نايرجي ىأ

 مدني وخل موُحل *كلوعَج -ىزلاوهو) هعلخب (ْمِلَعْل ا!هكلم ىف

 (تاياي ارانب تلصق رافشالاو لاَ 1تأ ذ ىف
 أىدْباَوْمَر) نورئدتي (نْوْدْعَي مْوَمِل) انتر لق ىلع تالالدلا

 كلم هت ) مدآه (ِةديإَو سعت نم) ؟تلخ ةلخ (ماَتْضأ
 فاقلاوتب اه فو بلبل مكنم (ٌغدوتسُمَو) ميلاف

 اا لاو
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 انفو تكلا ءاه ميكر ريصلاةديعوتلا مزه دره
 ماكسس ؟ال)ةكم هال خو "عرفو الصواهف ذه هذ ارق ىو الصوو

 الآ نآرقلا ام ىطْن) هينوطمت رجا نآرملا ىأ (ِهْيْلَع ْ

 : دوهلاعأ (!وُرَدقاَمَو (اوُرَدَقاَمَو) نحباو ضال !(َنيملاعللا ةظع(ىَر ا ركذ

 تارّملا فهومحاخدقو سو هيلع هايس بل واعد!
 ىنّل اب اكل اَلَّرْن ماهل (لَق خس نم مرش لع شا لَرث ا م)

 دول ىفءاتلاو ءايل اب مولع سال ىَدفر اند يسوثريئاج
 ا ُدْبْي) ةعطممرن او دىف نوُسْكَت ىأ (َسيطاَرَف)ةن الثل
 ِ تما امانا

 : سئل! ام تايب: اًروتلا نم 0
 4 0 هواوي 00

 ا 000 دصم 1 1 ّْ

 3! عالاوةكلل هانل زنأىأ هكيفا نعم لعضطعءايلاو ءاتلاب ||
 9 0 ولا ص

 د

 أ ل 3 1م قدم لت آت لاك نان ل

 ا اب (ىَرَتْوَلَو) اذكلثمانلّمل؛ ءاًتذولاولاو ٌنٌوزبتسملا حو

 دكا بولا ) تاركس (تاَرغْيف) (تاغْف) نوروكملا (تؤلاظلاؤ ار

 ناو مهلا (مدن مهل نولومي بي زىرلاو برضلاب دن ااوطسأب
 3ك نزرع ءوبلا) اييصيتنل انيلا 1 سا د هد

 ناوملا
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 | كاتءوعيتاذ نخّوهو ىأوب قحالانم ينوب

 1 11 ءارارامنم وكيل لنا

 مله كَل وأ ) نيديصّصلا ثيدحف كلا ذي رمت ا كرس ْ

 ل دِسوادتبم (َكلَيَوَّنو دهم مور باذئلانم(َنْمَآْلا

 كون نمل نادر لق هارلا, تح ىلا انجن
 ؤ اهيل ءاندشرا (مهارب اهات ارريحماو نوباَمَو كوكا

 ا لفل ياا ِهِمْوَف ليع) ةحي

 معلم علما هعنصو مك كبَر ,ةيكحاو لعلاىف

 اتاني هدامنم قلفزنبأ (بْومَ و قاحس | ةلاَنْيَهَو وز

 عون ىأ يي نمور مارب به ىأ ليمن
 كونو بومعَي نب (َفْسونَو ٌبوياَو) هنب (تاَيكشسَورألاَد
 حيوان ذونين . و ني مانئزجاك(كِيْدْكَو َنوُراَهَر

 تبادالوأ لوانتت ةترذلا نأ ديني ميرم نب (ىسيم)هنبا
 نيِجاصلاَنِ) منم لك كو سوم ينل نوراهىخأ نبإ سايل اقر

 كاف اوسدودَو) ةدياز نواللا مسيل ميهاربا نب (ٌليِعاَمْساَو

 ( نيالا لال ضم مهم قلو ميعارب ا خا ناراه نب
 الك ىلع فطع (مياوحَو مُر أدَو حمانا نعو) ةَوينلاِب

 ؤ |

 | مضعَتَو دل هل نكك م مضحي نال ضيعبتلا نمواحون وأ

ي مهانرتخا (يايتوررف اكد ف ناك
 ارض

 يشاع دْه)هيلااو ده ىذلا ني دلا (َكَِذ مِقّسْسُم ارم
 0 01 ااَنِي نمي

 اور بركلا ىنعمب (تادكل ا اَنْيَن نيَنَل اَكنْلوا َنٌو

 نايم لطفك أ ميش دو لكل )كحل
 ياحي (ماوسيل مؤهلا: دّصرأ أ (َهيانأكَو ُدَدَه) ةكم لهأ

0-5 

 ا

 اس هيفا و مل دوما تول (مانبيلقا) ه (ىَدَعَنيِدَّلا كيل وأ )راصنال ان ورجاهملا م



 رهزلا وهي 250 هيو لأ ياتو لاقز
 (لَسأ اقف) كعز ف (َتَراَذَه) نيما#اوداكو هموتمل (لاَك)
 ذوحالٌّيرلا نال اب ابرأ مهن أ نأ (َنيِلفاْلاٍثِحْأ ال لاق) باغ

 | موف مجنن ملف ثداووحا نأش نمامهاللاقتسالاَورتغسلا هيلع
 لفاالَق ير اَدهر مهل (ٌلاق)اعلاط عرار مْ اعَأَراَيَف) كلذ
 موق 0 00 (حيتانوم ل ل قا

 ل متوتر بو ا .

 الازم هاب (مَنْؤِكرسن ا [ىرب | موا لاَق)اوعجري مَ
 تا امل ارا ف رح رادخ 0 2-0-2 لاق

 محملا نب نيدلاىلا الئام ميك اًئيِنَحَ هنأ ىأ
 هيد ىف هول داعب موف َكباَحَو) هب ( 7 3 نم أن مرو

 (نوجاَح (لاقداكرت نا هوثسب هبيصن نأ مانصالابهودّد هو

 نود ىو نينولاىدحل فذ سيمو نوت !ديااشنب
 (ىف ١ نول داججأ ءارقل دنع ةياقول'نوندو ةاضلادنع مفرلا
 50 القز اهيل 0 منابع كَ ق0 0

 نورك 3 0 كيم عب 8 0712357 عب

 00 و ْ

 -2---222---ت 8 120 داداه 3 ا - 0 7
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 ٌاَرْس مهل اوس اول َنبنْلا كئلوأ) هب ىدنتد ام انس 1
 مم ذا تاَذَعَو ةرارحا يابن خلاب ء ام (ميمجنم

 0 الكر نا
 قرئ قر مانصالاوهواهكرتب (ةنمينال وز تذابعب 01
 ل اكو لسالا ىلا (ٌمشأ انا كه د! كئب) نيكرشم عج (اَنبإَعْعآ

 اريستم َناَرْيَح صْرَآْلاَْنيِطاَّشلآ) هتلضأ (ةّنَوْبحْ
 دولي ةعقر تبا هل) ءاملا نم لاح بهذي نيأىر ديال

 ميالفلَنَْنا) هل نولوعي قدرطلاهو دهيبل ىأ (ىدللالا
 درتريمضزم لاح هيبكشلاةلمجو راككالل ماهفتمالاو كلبذ

 2 ادع امو (ىدئلا وهز مالشال اوهنعذلا وادم 5
 أَو َنيِلاَعْلاٍتَرل سن نأب أ (ملشل ان َر) لالض

 5 وشَو) ىلاعت (ْمَوَمْتَأَو البلا اوُنمَفأ) نأب ىأ

 >ى نّلاَوْهَو) باسل ةمامةلامود نوح ( َنوُرْشْح

 ظ 0 رعي ةورركذا قزاتع عا نيس تاَوايتلا
 ادؤقيداوموق قاذلل لوي ةمارشلا مودوه (نؤكف كا ئلا
 "يضلل موي ْكْلْلل لَو ةلاتعال عقاولا قدّصلا قا اي ْؤَك)
 هّمف كلمال لفارس 007-52 نرقلا (روُضلاف

 امو باغام (ِةداَشلاَ بَْحْلاملإع داش او بيَحْل ا ل اع) هلل مويلا كاملا نمل هرينعل
 1ْ ًاتدالخكءا شالا نطابب يتلا ) ا هقلذؤف ( مك اَوْهَو)دهوُس

 نات ماو هيقلوه رو اويبآل ميِهاَرْتاَلاَقْذا) ركذا 5
 لارا ىنإ) جون ماهنمشا اه ديعت (ةَملاًماَنْصآ ذِي
 تيكر ننب نيب قحلانع ( ل الص فد اهذازماب ا و

 كام (تْوككَم هاربا ىرث) !ىرْش) هموقو هيبأ لالضا هانيرأ >

 |نةوكيلرواننزن ادسو لعرب ل دعشيل (ضئ الاول
 ْ | فطعو ضارتعا اهدحَباَمَو ثاذكو ةلجو اب (َنيِنِف
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 0 ا 0
 ' ثيدح فو انعم مهرب ما سأب لعجيال نأ جد تل أس

 || فْيكرظتا) دعب اهل داتتأي لو ةنئاكاجما امأ لاق تلزن م
 مكي َهل) انتر دق ىلع ت تالالدلا (ٍتاَيآْلال مهل نيب (ٌفْرَصَن
 تارا 0 لطب هيلع هام نأ نودي (َنوُنهَمْسي

 ( ٍلْيِوب ”جْيَلَع تشل هل (لد) قدصلا (قُحضاَوْهَو كْمْؤَفر
 لل اتعلاب مالا ليتفا ذه هلال كرع ًاورذنمانأ اجا 5

 .دع هنمورَمتسيدو هيف معد تو (ٌقَقمسْم)ربخ (واَنن لحل
 توضوخي نذلاَتيَآَراَراَّو) مهل دي دسم (َنْوْلْخَت َفْوَسَو)

 مهسل اغالو مم عضرْع أقر ءاربتسالاب نآرصلا منيا ىف
 ةيطشلابا نود ماغرا هيف (اَّماَو ءربَغ تيدَحْقاوضْوْحي يح
 ايكو فضلا نول نوكسي كئيب ةٌديزملا ام
 96 0 ا 0 اعدم فاعيشلا ناطر
 هلل عضومرهانضلا عضوتهيف (َنيِبظلاِْوَمْلا عم )هركذت ىأ
 : سلجم نأ عطتسن م اوْضاخايلك ان نا 108
 ماس هللا ( َنوُنقَتَ ”نيذلالع اَمَورلزنف 00
 : ور مهوسل اجاذا ةؤش) ةرئاز ( نصر نيضئافلىا
 0 ومب َحهلَعْل) ةطعومووهل ةركذت (ىّركذ)
 ءل) هوملك ينل( مب داو نوح أ نب نز ا) كرت (رو2)

 ضرعتتالف ين دل ةاّيحا مْمرْعَو) ب مةلزبتشاب كونط و
 تآرقللاب (هةير ظع( رك ور لاّىلان مالا ل سا نهر مهل

 5 ديَسكامَر كالا ىلا لم (قلَسنس)ال نأ سانلا
 1 (خحَو) مربع أ 00 نو انور نعال مكت) تلع

 ةجقال1َيف :لكدنم (كْذع و َدِدْمَت ناَو) بانملا معتم

 (اهنم



 ١ مما

 اموضور ىراغلا» اًورامبآلاةعاتلا نع سأ نأ هل رف ىف

 اًمورراجلالا ءَيلاىرقلا رجل اَو)راغعلا(َن لالا ثد )ثدحي
 يال 0 را ةفد وقار نال

 ا اللا ب يزل ني ديوي -

 يو لادن عجاؤرا يفي 0 0

 دردصر رازلاىأ ىيف متعب رالي مس - -

 مهم هيل اَد) احلا لجاوه ( جمل ىَصْصْسِل
 رهاَءلاَوْهَو) ب ككز ايف (َنْؤِلعَت يَ : "تيدي دس ) ثحبلاب

 | ىصخ هككالم مطَتَحُل : ءالزتو هداَبِع يْوع)ايلعتنم
 ل انعأ

 رمل حو حا قرال ضيتب نولكوللا ةككالملا تأسس ذ)
 (ٍمرْؤَمََم مار قلما ىأ اود ضر نورمؤياهيف ن 00

 املا مكمل 1 5/1) ممر ال ل دحلا تباذلا ٌيوَحْنار هيكل امم
 ىف مهلك للا بساحي (َنيديساحنأ عرش و هَو) مهي ذذانلا
 دمحملي (ْلَق) تا دش دحلادمل وأ زير نرد
 .قاهلاوهأ (ِيِيضلاَوْرَمْلا تاْلظ تلاحم مكمل ْنَم) ةكَم لهال
 رايتس ةَيضخو) ةينالع عَ نوع د ةكولع لد ) نيح مكرافسأ
 خدم راى اانانضأ ارق ىو تي جسق مال نشل
 (لق)نينصؤملا (ّنسر ءاشل انس“ ةروكيل) دئانغلاو تاللخلا

 كامرا ما ديدتسا نينا .
 تجي تاق تذ داقلاوش لكل هب (تويرتت نا ” اعاوس

 | زمز0) ةضصلاو نع ءْنْلَع
 0 0 5 د عي : 0 0



 (ِضْنعَبب م ضحب) ابيلتبا ماثنف كل ذكو) كلذ تلمح
 تاس نإ يهاب قضلاو يزل تيشلاعأ

 (ةلؤهأ) نيرركمم ءاينعالاو م ءافرشلا ىأ ( (اَوِلوعَيل) نامل ىلا ا
 مه ام ناكول ىأّميارملاب (اَنْنِنِب نضوهْْلَعْاَشا َنَم) ءاًرَمَهْلا

 (يواْلاب معا مسا َسْيَل ) ىلاعت لاق هيلا ان وقيس ام ىدههيلم
 00000 0 اجب ٌدايو) لب م بدم هل
 ما هيلا ِهِستْلَع مكر ىنن (بنك يع مالَس

 ا ان
دا رديكتما ثيحدنم (قلا اً

 دعب (هٍِدّعَد ن.«) ر

 (ممِجَم) هل (ٌمْوَمَع) هلاىأ ْنَنإَد) هع (طْصَأَو) هنع هلع
 ركذ اانتب 6 قي دوز هله سعملاوىاومل ايءءارق قو
 هب لعيذ قحارهظبل نآرملا (تابلا)نقبن (َلِضَمْي
 بنتججف ( نيمار قرط (ليبسررهظتح نسي ل فل
 ليبس بصنو ةيناقوملاب ىرخا ىنوةْيناملاب ةءارق و

 ةيحم ب اق نت ذو امج 0 7:
 ام«نأ نأ ام (نا) باذعلانم (يَنْؤ هك

 َوهَوَّىَحنا)٠ دك
 0 ا يالا

0 

 دس اص اصمم ل

 1ك
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 10 مثلنا ايشس نوفرعت الف كيوت لع عبط ري 3(
 0 مست

 ل -

 كيش وتلا افتقر ابو اليل يف
 0 را لِسْرُ امور محآلا كلامى أ ترفاكلا
 م نم نيادانل 00 (َنيِددسمَو) )ةنحج اي نم نم

 هم 3 0
 جوية و نع باغاع (بيحلا كغ الور قالا ا ( هنآ

 يا ْمسارام نار ةككالملانم (كام جارك لوس االور ىلا
 نيؤلل (ليِصَبلاَررفاكلا (ئغأل ا ىوتْسَيْل مِنَ احفشام
 تّوخ ْنِذَن 1)نونمؤتف كلذ ىق(َنوُرحفَس الَفَأ ل

 يل ممر لا اوس نأ توم احكي نيِزَلا) نارضل اب ىأ ىبب)
 ! دي( يفشل ر مرصنب (و) هريزعىأ (هيوأ نمل 7

 | حمو ا لحب مو ادرس ريض نم لاحول ةلج ومده
 القاب هللا( َنْوَمَسيْدْهْلَحَل) وَعْسَيْْيْلَءْإ) نوص اعلان ونم ملا صمم رارملاو
 عر َنونِعْدَي نيد ننلادْرظم لَو تاءاطلال عوف هيف د اع

 ىلاَصَت مهجور مةدابعب (توُدِيِرُي نعل َةاَدَمْلاَي
 اونمطةوكرشلا ناو ارعضلا هوايندل ا ضارع نمايشالا|

 ادآ ص ينبلاداراو هوشسل ايل هودرطيب نا اويلطو موف |
 نيم اسحب كيما ممالت قاتل سو هيلع

 ْ تياحساو نم از ىضرمرييغ مطب ناكن أ (عئس)ةَدياز

 ل نيت وكذ) ىلا باوج(ي دركسف يس نم َمِرلَع
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 كك

 .اوهلاو (ٌريطمرئ اطال و ِصْرَأْلاق) ىثبم هيا د) ةدئاز
 يااهل هز اهتلشربب دق ىف(كانم ملامح
 رس هبدك ل (ُعيَش) لذ ا نمر ظونحما حوللا ميانكلا ذكرت ظ

 م 0 :سىضقيف (نورسُعي مير ىلا
 ش لوا دناس (اًنَتاَيأب او اوب َنكَنيِنْلاَو) ااا ودوكمهل

 [يزتاركلا (تاراقلان قرنا قطملانع نيك ور لونه عا 1
 1 و هللَضْي) هلالضا (ئّش 1

52-5 

 فور (كب ا 21) ةكم لال روح اي (لق) مالسال ندد (ميقتْسم
 ايلا ع ةعاشلا" كسا ا) ذو اراّمن لايف (هَّساباْلَع”كاَت [ن)

 انصالان اف (نيقِداص كتل )ال (ٌتوعْلَت ولد هاري أ)ةتغيديلع

 ميكي يل رشلا يف (َنوُنعْدَت) هريغال مايا لدراعوعداذ

 | فكما ءوخيزرضلا نم كش تشكي نأ يلام
 واول الفمانضال انصدم (نوكرشت ام) توكرتت (َنْوَسْسَو)

 ظ . قاتلا مريزكد السر (َكِيبق)ةدئاز (نم ما َلااَنْلَسْرَآ

 لذي (نوع (َنوُعّرَْصِس خهلع) ضرملا واْرْصلاوررعفلاة لش (هاَْلا

 | لى! اونيتضت)انباذع نشأ نه ءاججذ !١الهف (لؤأف) نونمويف
 يرو نامالا نلت لذ 0 ك”لزاولعغي

 زر 0و اورصأ فيصل نم عنوانا انام نابل
 ضف اولغ يل ءارضلاو ؛لنأيلاّنم ىبااوفوخواوظعو (اونركذام)

 قحارااتدنسا مخل( بانو ديدشنلا وفينا
 ءأجغ عع باذحلابقاَندَخ اررطب حرف دوا ايرفالا 1
 ١ الكم نوم 100 وسلم هاذ دهر

 نتي رلارصن لك (نيمل ترهب عاوز اولصؤتتسانأب ممرخأ
 نوربخأ (متِدَر أر ةكتلمال (5)نونماكل اك الها
 مثككتعأ أ يداصْبأ قد أ (ةكةنمس هللا لح ثل)



 , ١08

 أمور كلن مهلمج ولم (َنورزسام) سسب ماسالا رئاعرا

 ”ءاطلا امأو وشو بِلا و كح الاواب لاغتشالاىأ(ين١ لأ هاي

 /ةدقفت (ةَرخألانادلاَو)ةرخالاد ل

 ل10 كر |رذلا(َنْوَمْسسَنب نلإوَحب ةنمبل يأ ةّرخالارادل و 1

 .ةالوطن) قينصلا نمر (دد)ن ونمو مع كلل د ءاَرلاَو ءايلاب(َنْولعْعَيا

 ل 0 ؟19 بيزكتلا نم كل (َنوِلْوَمَي ىذز ان: ”ثمل ناثلاع 8

 ىلنيننفل اب: ةارق فو قداس كنامهلعلرسلاو وبرك

 رمكملا مضؤم هحصو و (نيملالعلَّنكْلو) ب زكا دل امل

 نص لس تن بكد ملون وبزك-(ّنو لَم نآرعلا هسا تاَبآ)

 2 اعاوراصو راسنا مسوي هناؤصوبنلا ةيلئت هيف منت

 حريص امهموت كل العاب يري ريض ”طان | يخلون هاا

 ليعاوم (هلل سات الكل ََّر َلِدَبُم الر)كموف كالهابرضملا كبي

 َناَكْنِإَن)كبلقب . نكسيام (َنيِليسرْلا أب نمد نما امل

 ظ ,مهيلع كصرحت م الثالا نع مصر مط أرغا كيلر حظع ( ريكا
 لعصم ((بْسو أ ضْرألاَ واير س[ممك يَيْبَت ْنأ ٌتْعطنْسأناق)
 لكن يعل لمار او تكا ام (دسأب (ويأب مي أنف ءامتلاؤ)

 ايم معي ده هلا ءاَضوول وَ م4 حزيساةكاذ
 3 ْنسوككالف) راونسؤي مذ كلذاشج ل نكلو ىَدلاَلَع
 نينا ناممالىلا كا ءاعد (بِيحيْسَي امن !) كلذب نيله اًسيسأ

 م اقمدهطت امس (َنوحَبس وحمل

 ةوذري (َنوعج يلا ةرخالاف (ةلنا منعت عاتي امسلا مدعو ا

 م د اله ليل كلؤلاةكمر اًنكىأ )ع اول ا ممر ادجو

 ههنا ٌنادمهل (لق) ةَكاملاَو لااسمحلاوفانل كوي نم هيلع

 رك ّنكاَولا اوحرتشا امم ميز فيصل مصلاكدي دننلاب علرَمِثْنألَع

 ءءالر الوزن نأ (َنْرَلْعيال ئ



 ١ مع

 (تريلروالا) بيذاكا (نيْطاَسأ الإ) نارملا (اًذّه)ام عْنإ
 ومني 'هَو) معلابَةروطسا عمجبيجاءالاو كيج اىأ
 | تنمو أني و)لَسَو هيلع هنا كص ىلا عاب انع (ٌهْنَع)سانلا
 | بلاط يأ فتلزن ُلَيهَو ب نؤسؤيالف ُْنَع) نو دعابتي

 ىأنلاب (توكي هير ام نار ق)وب نصْوِدالَو هازأ نعمت ناو
 كلذي (َنودطعَتست اَمَو) مهِلَعءررض نال مُهَسْفْن أ آل!)هنع
 اياؤلاق راتلا لص)اوضرع لَومَفَو زا: ليعاي ىَرَتوَلمرأ
 نوكو اير اياب بترك“ الو اَينَرلا ىلا قَرساَنَتْيَل) هيبنتلا |
 باوجو اممهصنوافانئتسا نيلْئَملا عفّرب (َنيِبِمْروملا نم
 |مظعارما تيارلول باوجسو قالا بنو لوالا عفر وما |

 نكمل نعم وهفللانامإلا ةٌوارا نعباّرْصالل (ْخلَب)ىلاَعَت لاق

 مهو مب نومكي (لْبَش نم نوما ون ا6اموْهل اره (1دي)
 | كاذ اون دمهحرا وجه داني نيكرشم انكامانّبر ههاَو
 كرشلانم (هُنعاْؤمت الي او داع )اضرف اين دل املا اود ولم
 اوركسم ىأ لول ات ر) نايل اب مدعو ىف تون ذاك ماَور
 نئحمامَو اَيَنُدلااَنثاَيحلا) ةايحاىأ (يهالم (ْنا)ثعيبلا|
 تأرل(موَيَر َقَء)اوضرع 0ٌومِفْو دا ىَرَتْوْلَو ( نيب وُعْبَم
 (اذهرشل ا)انهبود 253 اا لفل اقداهظعارعأ

 0 اَنيَرَو لَباَولاَف قحاب )باسو ثعبلا

 13 )) بي:
 َرِيخُي وان َدلا ف ب (نورمأكت لكم َباَدَحْلا اوفو نو
 دككلا مياَع (َّقَحر ثعبلاب (ُِطاواَعِلب اب َدَكَنيِنَلا
 (تترسخاي اول او) أ قَنْعِب)ةَم املا (ٌيَعاَسلا مده َءاحب

 فىرضحلف كناوأاذّه ىأزااهؤاذدنو أتلاة دش

 مرار تولي 'مر)اَين دلا ىأ ماانرصتف ظرف ام لع
 :دنأو ةروص م محو | ىف ثحبلا دنع م تب أت نأب (مروتهظ لَ

 اىير
 اى

 ةمسااالاا



 هللا د صولا 3 اتا لزرع ١ 0 اوبب م

 يك 50 إس هيلع

 ا 2 تراس
 تارملا هلت ىأ مرزناريمض اع مظع و 0

 عرخأ يطال عمن انو دس اكش ) نجباو دال ا نم
 ةلاَوه انا لك) كلذب (ُنَبْش االامهل (نلكار اككام اًهفمسا
 .تيِدلال مانصالانم هعم (َنَو - م5 ىري ناو دجاو
 نوفي .انكقهتعب ارى (ان يوه عد باكل هان
 (َنونِمْؤْن ال ْنهْد) مسمن اورتن يه اَنْ

 هيسنب ((ب نك هللا لع ىرمئ آن 'طط )دج الى أ(ْنَمَو)هب
 تالا كالا 2 )هيلا كي ع ١
 م اعيمج هاش م وت)ركذا (ق) كل ذب (ّنوملا 0

 | حكينا كو كرش نيا انجبوت (اؤكرشأ نيل
 تاق نا 3مل )هدد ءاكرشم مس (َنومَعْرت

 وقعا لولاة )م راحت عراق بنما

 م رشم انكام)ءاذذ بصنلاو تمدح ان لني هشاَو)

 داو لع ابرك تيكا لعاب منظم )١ ىلاَعت لاق
 دكراعمما ” (توُررتفِياوناكأم جْنَع) باغ (لَصَو) :

 (ةنكأ 10 وو تارقاقا نيل عاام تالا

 مهنا ز 1قى) نامل اومهنمد وُهَمْعَي )آل نأ ةيطنعأ
 هِي 1ك او َرَي نارو) لوض اس موعمس الو امص (اًرفَو

 | اور َنيبلا لومي كيل اجه كلْؤ اجا َد!َقحا اونو



 رشا اذهاماولوقَي نأب عمضنأ توتي
 يبنلا ةيلدص هيف (َن يَوْم ليس معز مسا د صلَو) ككشم
 ازهاكأم منم اوربت تس زلاي)لْزع : (ق )0س َقهيلع هللا لص
 كلب ازبتسانم قيجبازكم باذلاوعَو نورين
 ةّسق اع َناكَفيكاورظنا م ضْراْلا قاوزيس) مهل نكد

 ْنَللف)اوريسعَيل باذعل اب مهكاله نملسرلا 1 (ّنعب دككملا
 هرمعّبا وجال هولومي لنا (ِهّني لف ضر او تاَوِمّتلا نام
 نات ِويفَو هنم الضم (ةَرخَرلا وعن لع) ىصم (َبْنك]

 ع ) تاميرالا ىلا ءاعد

 ارز نك ادشر كن َنآل) مك ارعإب
 ج5 يو لات هلق توم الت د) هريخل ترم باذعللا
 0 هكااَو هقلانَو هب روهف ئشلكحأ راما اِف)ِلَح
 ايامه (لَد) لعفيام يل (مِلعل )لامي ام (عيِمَتلاَوْسَر)
 ١ 2 او ت تاولهتلارطاه) هدبعأ (َيِلَودَحَأ

 زو: ا0القزرب ماقيل 3) زري (بع هم وُهَو)
 لل ليَ (ق)ةّمالا هذه نم هلي ( را نم ل3 1نوكا نأ
 (َنفَر ٌتْيَصَع نا! اَحأ إلعب (َنيكرشسلا نم نسون ال)
 وفضْنْنَم)ةمايملامودوه ( مضوي َباَرع) ءرع ةدابجب

 اوزحيرئاعلاَو هاى أل عانلل رو باذعلا ىأل وعمل انيلاب
 ده رو ريم اهلدار أ ىأ ىلاعت (هَمحَر ْنَمَف ٍنُدَمْوَي 2

 (يْعِم لا كشَسْم ْنابَو) ةرهاظلا ةالا (ُنيِبملاَدْوَمَ
 "انسي ناوَوه لالا ع 0 االرخت سرك ل
 هب كبم هنمو (ٌّندَف يس لعل و ف) تَحَو ةعصك (ا
 ىزلارد املا ٌنِهاَعلاَوُه اًوُهَو ق) هرمع كنع هدرلطظردقيالو

 مجال



  4ا ١+

 مكتعبل (6 دْنِع) بور جم يسم لجأ ود تاهكيضم
 دعب ثحبلاف نوكس نو م)راذكلا اهنيأ متع
 ةداعالا لعوهيف ءاكتبال | طر رو نَمَو مكمل لدتب ان أ مكدلع
 ٍضْرَأْلاَق َو ِتاَوَسلاِن) ةّدابعلل قهحسم مَساَوْهَور َدَدُأ

20 - 
 «يكنْيب مب نوري حجب امو نورس اَم ('مَرْفيجَو كرس -

 ىأ (ْمِهِْبأَت اًمَوِرْشَو ريخنم نوليتن (َنوُيِسْكَت امال ْديَو)
 نآرّملانم (ْمْيَر ٍتايآَنِم 10: دئاز (نم) ةكم لأ
 اكد ن ارشل اب( اباوب دلع َنيِضِعم هع امآلإ)|

 نزح يود اكام) بهاوع (ءاين أ مهب أي فوم مه ءاج
 اريكوحم مي ربخ )هر يعم اشلاى لا هراذشأ ىف وري

 (ضاكم)ةيضاملامم الا نص تما (ٍنْرَف نم ميلف نم انكانهأ)
 منكم مل اَم) ةعسلاو ةومل اب (ضْرَدْلا ن)اناكم هانيطعأ
 رطل تارمشلا انَلَسْرأَو) ةبينعلانَع تائتلا هيف (يكل) طعن

 (منحخ مى رجب راسل نلحجو)اعباتسم 0ًراَر دم مْيهْْلَع)ْ|
 ءانننالا مميز (ْميهِبودذي ماك اف) منكاشم تح
 ابان يلع ان سولو نرحل اًنْرَف ره دب نما أَنْسأَو)
 م0 9ن أي هوس ت)هوحرتت ا اكقر (نسياطْرَف ىاابوتكم
 (ٌتاءاوثمك َنيدلاَلاَعل) كشلل د منال هونميات نم غلب :1
 اله (الْؤَل اول اد َو)ا د انعواَنْنَعَت (نيِبْميحسِل ااًده)ام
 ولورهقدّصِي (كللم) ْمَسَو هيِلَع هسا ضدهم لت ىيَلَعَلْرْس)
 مكالي نشل يمل اوسؤي لفاوحرتق 16كم نر
 نمذ هلا ةداعك ِةَر ذعموأ بول نولهمي (َتوُرظْنْي ال م
 اونمؤي لادا مهحرتةمدوجو ل زءمهكالوا نممهلُبَف

 كاملا ىأ (ةاَنْلعحب كلما مهبل لزنملا ىأ (ةًالَعِحْوَلَو
 | : ةَّوَق ١ زاهّيور نماونكميل روص لقى أ (ٌةلجَت)



 ظ قيتر م وهز رسيل لوف نم جي ليت تاقامهلاعال
 نم ىأ 6 : دعت ثالب مل اع علطم (ٌةيِهَس) كلذ يغَو

 0 :او كد اِّعْمماو) متمرمكلا لما

 ىأ مهل ُرنهعت ْناَو) كيلع ضارتعاال تش فيكم هيف
 ا لك بلال  (ةزيزملا تش كلئاق) مخم نم نمل |

 يصلي ؤت)ةمايعلا موي ىأ اذه ننال اَق) هحنصف

 | تماتج زلال ءازجل موي نال (زاعفذص) ىسيعكايردلاف
 (مهعط | ىضرادب امن ني دل اح اهنال ا اهجحخْنم ىرتجت
 اللَو (ْئيظَعْلاَز ْوَمْلاَكِل َز) مياَوْتب (ةنَعاوضَرَو) هّتعاطب

 قوتموم | ر انكلاكيضرهت دصاّمن لاو نيب ز اكل منع

 نازح (ىضيرلاو تاوختلا حلل هر باذلا يود دنع
 ابيلذت امى أ (ق ويف اًمو)اهريعوت قزّرلاَو تالا ورطللا
 َقداّصلامباثا هنمو ( يدم مس! قْعَوَهَو) لف املاربخل
 دد امد اهيلكسيلد ناز لّقعلا صخر بالا بيذعتو
 ثالثلا ت ايالا هبااوُر َّدَق امو أَلا ةيكم ماعدالا روس

 دازوتسو تسوس متو امو ِهَو ثالثلاتايالااولاَمتِلفالاَو

 تبا ليججا»تصولا وهو قيس مثلا
 و 1 مبوانشلاوأ مب نامالل كل ذب م العال ار اَرملال هو هني
 فهكلا روسي ميلاهلاق ثلاثل ا اهدهأ تال |ىيحاايف

 ةعااممالركذل اب اممصخ (َضْرَآْلاَو اولا َىَلَخ ىبُل)
 | (ٌروسلاَو تالاَغِلا)َقل> (َلَعَجو) نرطانلا تاقولخلا

 نما لهو امامسأ ةرثكا نو داهعمجو ,موداهعمجورودو ةبظلكىأأ

 يل دل اذه يق عم اوُرصَكَنيَلا") هتينا دس لشال ة
 ظ .[كو زلاوط)ةزاعلاو هر نوو (َنول ٍدْئيْدِهْتَرب)
 | نودوم مك ( السب ىو غ) هنم َءدآ مكي .أقلخب نبط نم

 لديع



 اىلاؤس (ٌذيرن اولا َنينِمْؤم سكن 2) تايالا حارا ىف

 عب ةدازب ايلول نكس (َنيَلعَتَ اهم لك : ْنأ) لع نم

 يف شق دصلق) كنا أ همم (تازاطع رار (ططدو)

 مجرم نيس لاك ني دهاْشلانِماَيِلَع توك و) ةوبسلاءاعزا
 موت ىأ (انل نوككتو امل َنمَمَدْياَم انِْلَع لس !اًنَبَرحدهللا
 ةاعابانل نم لدب َنِلَرال) هفَرْسْدَو هظغم (ًديعزا وزن
 كدر دق ىلع (كنمدي اوزان دعب نأي نم (نرخيك قرر :اىا
 (هللا لاق َنيِفْراَبلارْبْخ تن او)اهايا (اَنفْرْراَو) وبنو

 2 هر ديوشسلاو يول, اهزنم نيل ظ
 ْمّرَعاال اناذع مب لع ١ك اذ ”كت)اطوزن دعب يأ دبر

 ا .اهسلا نمي ةكك اللات كزنف (نيلباعلَنماَدَح
 نبا هلاو اوعيش د ىيَحاَمماولكاف تاوحأ ةَحبَسَو ةفعرأ

 انو ازبخ ءامسلا نم علئ املا تلا تيدش من

 اوُرْخَراَو ضان دعلاورخ ديال اونومتيالنأاورعاذ

 هلنا) لومي يأ (للاف ذازركدا (ق)ريزانخرو ة درق اونمسم

 تنأأ مي رم نب ىسيم اي)هموقل انيدوت زمايعلاف

 ىمسع (لاق هلا نود نم نيل انو دخان ءاَندِبَكلَ

 كلي زم كب نمل ايا كلابمزنن يَنَتاَعْبْسدعرادق
 ريخ(قحيىلسْيلام لوم نأ ل تبني (ٌنْوكياَم)ةريغَر
 ْ مثاأى د هيجع ُلَّمَق هن ا نييبتلل ىلو سيل

 اوله هينبامىأ مشل سمت قامالم [يو ىنطت قر ويفخلا
 (هِب ىّترم أ امل اهني تقام بويل املج ناكل !)
 (اًةينهش مهيلع كنكو 'يكر وفر هللاو ْدْيْعا نأ )وهو

 (ىتْيْفَوْناَلَو اا ارك
 ظيفحلا ( ملف بدلا َنآَكك» ن [تننك) ايسل! ىلا مخ رلاب تضم
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 أ بدكلاو امال هما كرب (مشااوسناَور :اويتكب لي نومزذيو

 0 ا اذا ) لوح عامسمب نورسْؤَن ام لوعَمْسأو)

 رثكر رجالي يلا هتمئاص نم نيجر انا (نين اًلامْنبّعساَنكا
 هيل ( لوتت) ةمابملا امودوه سلا ١ نشل انآ محب مْؤئ)

 | موعد نيسرب نجلا ) ىذلا ىذ لرامز اذ امزمهموّمل انيبرش
 ب مئانفام عن انا كاذب ل 1م ملام هيدا
 5 ةماشلا مود لوعة تشل هلع مع بهذ داّيعل نع ب اغاَم

 قالا 1 يا

 0 يداوي كيل حرك جرس فلا يي اي
 اسس كيب ازرع نصوم

 0 0 ا
 ناقل 00 ةعاملاليضهلورن
 2 ات اَتكلا كمْ عَ ذائر
 ىنعسمب مسإ فاحكاو (رئافلا) هزوطك(ةسيههك دهك ن يطيل نم
 قئاراب (نذ اظن ركيم او خش ختان! لومغملثما
 موب نم (َكْوَمْلا ١ ميرع دارو ىذا صربألاو مالا ىِرَت ى)
 كاندياوم نوح (كت ارش ا ن تنك اى رايز ءامحا |
 0 مام اورَمك نب ماودك يذلا اَعَف) ا رجلا ايلا محتار

 رح قر يم دس ال !) مب تدجى ذل (اًذه) أم
 هناسلطت ميرا نينو تبحتذان ىسيعىأ
 (اندَس اول انس  (ىوُسري و فاوشم1) ل نى
 تيرا الانا ر ك٠ نوح تنهش )امو

 فق (َكْبَرر لشغي ىأ (عيط تنتْنَم حرم نبيع أَ
 0 الا بصبر ةياتونلا :؛ارق

 لج ا ب ويح وزبإ هو حجربخ وجل“ _ 721207

 (ملاوتَأ) اوبن ) سرع (لاقءايتلاَننَن مار
1 

 رج“ رقمك
 55و ارش



 انت راهنل) نالوتيو نيدهاشلا:نايخيلع (وط يزن هبخبما
 اندم امو) امهيمي (اهيترَد اهيَش نم)ق دص (قح أ )انيمي
 ادههيلوسلا َنيِلاَلاَنباَ!َنِر نيَملا ويفك ازواج

 هلم د لهأ نم اهلا ىصودو!نينثاهتيس ولت

 اممم مئرولاَب اأن او هوخو رتل دوم نا مهريغوأ
 تنيلا نأ اعز صخنشس ىلا همضد وأ ْئس دس ان اخاممااوعداف.
 اعجب دكت ءراغا ىلع علطا ناو ساو الضي ب هلىصرأ
 د احا قدصو اه« نيك ع مئرولاب برد تلم اعلا 1
 ريعةذاهشاذكو رو دهياشلا ىف وسم نيّيصْولا وف تبان مكحناو
 مدصخو يلْءَبللر صملا ءالّصرابتعاو ةخوسنم هللا لهأ
 8 اصوصخ ْْئَرَولا برها نض نيس اب هبال لحما

 مكانس

 جّرخ ممكؤب نمالجيت نأ ىراؤملا او رام امل مرت تلزم
 ىمحّسْلا تار ناّيبارصْم اهو ىأءادب نب لِعو ىراّرلا مي
 ةّضفنساماَجا و دّمف يكرس اَمدَقالَن ميسم امق سيل ضرأت

 بل لن سو هيله وص جيلا اًفرف بّهذلاباّض# وح

 ظ ادعو ميم نمو اعتب ل اعف ةكمي ماج ادجو من اههنلعتت ا

 امل فيما الأ نم ن الجماد ةّيناشلا ميآلاتلْ لزم

 | مامزخل جدو ص احلا نيورع ماّمف ىذمّرملا» مياقر ىو

 امهنيلاى ىضوأف ضرف يار ئهيلا ترف أ اناكواذلسغلا|

 زف ماجا اذخنأ تامالف هل هاد امال بس نآاهرعأَو
 > |ةنزولظَوملاَدَر نمروكدملا 2 ١ قدام هلهأىلا
 ةدايدلاءايصوالاوأ روبل ا ىأ اون ن١ ىلابرهأ (قذ)

 اةتايحتلو فرك د .هذلا (خَولَع
 | مهام دعت 2 1 درت نأ اوف اخض) نأ ىلابرف؛ (وآ)ا

 انوعهتفتف م«دكو مجتايخ تن ونلتيد نعل ثول لع



 كب ا 1

 0 ملا بس
 تل أك مسح ةيلعش ىف أ ثيدَح مريغارملاكِيمَو باتل
 بوزعملاب اورقث الاف لَ هيلَكمف' ص ءللال نوُسرانَعا

 انمر وع راع اما ترأر 1 رايح رك لان عاوهاَنَتَر

 ا 0

 اور نانا 0 1 0
 !(رميل ةدايْس ةَداَصاَو دهرشيل ىأرحال انزع مربخ (كنم دع

 ندوب فتم“ 0 نحف ءاسنال ا ىلع

0 00 1 

 تانج 0
 0 ايندلانم هل لي هزمت اًضَوع (يمن) لاب

 7 20 وز هزلمجال ام

 هس 0 :
 بزوأ نايم هيجويامالعف ىأ ((ىاامحْس اهم (لَع)
 اهنا اير او باهت امالثم اه دنع دجسر نأ ة ةاهلا ىف
 (اههماقم ناَمْومَت ٍناَرَحآَ »ب اميل ىضروأ تنيلازم هاعاَنبا

 0 باي 'نابلو مل 0 لا نارخسك نس ل دييو ميز ولا
 َنينبْلإْنم لدبو أ ةفص ل وأ عمجنيليف الا ةءارع ىو 3



 نيل ابار سو هيله لص هلاؤس اوكا الزنى
 ) 0 زمككررهظن (دْيَت نإءايِْس نع اول أس ال اَونَم ١
 5 ارعلا لتي نيج اهاول أنك ن وز ةقشملاّنم اهي املا
 اذا عملا نْكلَدْيَن) ٍلَسَوهيِلَعَّن | !صبمل !!نمز ىفىأا
 اهادب أى مواهئادب اب نآرقلا لني هنّمز ىءاّيشسأ نع جلس
 مكتمل نمنع اا سأامَع) ردانعاول ات الو مهام

 موف) ءايشالاىأ (لاسذت ِلَحُ ا

 (اوحيطأ اة اهماكحأ ن ايي اوبيجاذ ءايبسأ
 عرش ( لَحَحْلَم )اهب لمار هكرتب الرف اناني هر
 مان اك ماس ليسو 07 2 0

 لاق بسلا نيديبس نع فيلكا ع در
 اناس املجتالف تينعجاوظل هند مم ىلا ربا
 | نال لحي الف ممهآل اهبوبيياؤداكولاةّئاَتلاَو
 ماب ليلا جاتن ل وأ ركبت ركبلاةقانلا هلْيصْولاَو

 ملسو نا مهييع مةيغاوطلانوبَتَسِم اود اكو نب دعب شت
 بيضي لبالالنهمايما ورك نايتس شيلا ع ١

 تيقياوطلا هوعرو مب سضوضم ا ذاذ دودعملا بارضلا
 ارو ناحل اءومسو يس هلل الف لماع ءوضعأو
 هتيضو كلذ ف(َب ! اونو نوري اوْرَمكَنينلا

 هِفاوذإق :ال ءاسفا كلز نأ (َنّْرلَم /

 لاا زال امال اعتني َداى) مه ءاب
 انيفاك اني حاول اَق) ممزحام ليل نم هدكح ىلا ىأ

 | ىقاتضيل اة ةينرشلاو نتلاوم 0
 ةَتِإلَو ا نا زاياَناَيْوْلَور كلل ذ ميسم ([)

 | .ةدعاوس ننبلااينايد راك ول ماهضتشاالاو < نحنا ىلا



 نسق هير خل بم ديّصلا نق نم (َفلَس مان مَع يف
 هرم ؛لكع بلاغ م رو ةنم هن متينيف) هيلا ( داع

 ” انهم اركد ايف اديعّتم هلَسَعب را ا (ماَمتْنأود)

 يصل ديص) نيمرع وأ متكال الح سانلا هت (”كك لجأ
 شيعيام ف الخ كوّسل اكهيفالاشيِمّتال اموهرك هولكأت 0

 (اًعاتم)انْيَمف ذَعِياَم (هّم ةُماَءاَحَو) نارشل اكريلاىفّو هيف

 تور ورمي كرم نير هاسم ا (ٍةَراّيَسِْبَو)م ولكات حل م00 |
 لوكا ارشح ولازم هيف شيع اعوهو عز هلا ْ

 اميداكاو ٠ لالخ ةراًصولف (اًمر رت ئاق) «وديصتنا

 هيعكلا اال عجن دورس ِيلِإىَدَلاَمَشآإ اومن 5١ هنا ةح

 2 ابمزيدرنأ بموّسي سانام اَيِق)مرح لا ( مار اتي
 لكت ارم ىحَو هل ضؤعتلام ب

 ملا اروع هاكر دعم تلال ايمان ارك هولا كح
 مرح لاو و هاا وذو ةدحملا وذ برجا رسنساملا ىنعمب ( مارح
 (ْئاالٌعْلاَو قدك 11و) ايف لاّمعلا مم ابمهلااماّيق بجيز

 روكذلا و متجها هل نيرعسلام اعبحاَّص نمأي مهل امايقأ

 نانو نيالاولو تاوطتاإ مشيا اراك
 2 دو مل اصلا بلي كلذ هلعج تان (202 وخل '

 ْس :اكفانو دوجولافىهام هل عىل يلد اهعوقو لبق مكن
 هوم هسا دأع) هئادعال (باَعْناَذي سهما اع ا

 مك البالا غالب ال ٍلوُسَدلا لعام سم ( محن نايلوال

 ( نومك اَمو) لعلام نورهظت توُدبماَم عَ قَد
 مارملا (ثيبح ظبط ىوتسد"ل ْلَق) مد مراصف هنعنوعخ

 فييزلا تكا كلرتس (َكيَيياوَل ) لالحما ا
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 مس صم دج اصح مسموم

 نون نوطيعن حلل الآل لوأ ايد هكر ف ( هش اانا



 | ايا

 .دأوعم (َنينمْحنا بِ هسأو) لمعلا اوسخ رات م
 اشي كفار كربتخول ( مكتوب اونَسأ نزلا اآاَي) مجيشي
 - 5ب دئآ) هنمراغصلاىأ (5) انتديَصل نم ملا إ برب
 و ةيبي كحاب كلذ ناكو هنمر اركلا ( مرو

 ( أ مثكيل) مهلاحر ىف ماش ريطلاو شحولا تناككذ
 ابنتجف ءري مل ايش ان ىأ لامس (ٍبْيعْل اب اهو اي نم)روهظ ملع
 | ةكّضز .داطصاخهنعئنلا (َكلَذ دخبىَدَتْمَنَن) ديضلا
 (مرخل من اودي واتقنال اون يذلا اهني عيل كاَذَع
 |نيوسلاب (ةاَرل دنس | هَلَسَق نَمَو) ةريعو أ ب .نومرحم
 ( مثلا نِم لَسكاَملدم) وه ءارج هيلّمذ ىأ كعب ام عفرو
 ى أ ي'كخي) :ارجتفاصاب ةارق ىفو ةَملخلايوف هبهش ىأ
 «بسأ ا« نازيمي ةنطن امل (مكس ِلدَعاَو َذ) ن الجر لثملاب
 هن دبب ةهاعنلا ف لعق رع سايق نبإ كحدق و مبءاّيشالا
 نإوهَرَمِسب هرارح و شحولًارَّمِب ف تِئبعوب أر سابع نبا
 اهرعورتتوس اي نبا اب كحو ةاشب ىظلاو فوع نيارقرع
 مل ءارج نم ل اح ايده تعلاىف اهممشيي نال ماحناف
 نيكاسمإ ب اق دصسوو هيف ب ذيفر رج ا مب غلب ىأ (ةيمكجلا

 تما هلبق املانعن هيصنو ناكشيح ذي نأزوجيالو
 يصل نكمل اذ اهبرعت ديال ةيظفل هتف آضا نال فيضأ
 هيلع (أ) هتههت هيِلعف دارا هرونصصعل اكوعنلاّم لشم
 رلاغ نم (نيكَسَم ْماَءص) هش جو ناو ارنا يع (ةَراَمَكَ
 ء ءارق فو دم نيكنم لكأ هاربا ميم ىواياممدْلَبلا توف
 لثم (لّذع) هيلع ( 5آ)نايبلل فكه دعب املراوكَدؤ انبحأب
 «دحو نأو موي ذم لكنع هموصي ([ًمايصاماعطلا(َكلَد
 ذلا ني ) ءاّرجرسث ََلاَبَو قوُدنِل هيلع كلذ بج

 ل مس سس ١ مص مس سوسو سس



 ' لا 0-0 - امرا
 :تاعؤرمقك ةؤنكو تنام.( يوتا اند الم العأال
 4 الا هيلي دحارت نيكس ىلا اركدام ف 5ك القرا زا الورا زا

 ملاةرافكىف أك ةنمؤم ىأ (ٍةَبَهَر) قتع (ُطرْحمْوَأ)
 0 امارات بج ْنشا ديل لو لاعمل المح
 ىنمانلا هيلع باسل طرتشي النو ها

 هاو جذدحَو ( ملح را عكار ةكاروكذلل كِل د
 0 وأب لعف يعن كت مل اماهوئكس نأ (يكتامنأ

 نيكد نيباملثم تيد ةرقيلاةَر 3

 0 شيتْكاَوو لمعلا م 0 ما
 0 حاذدق الزل اقر مانضالا (ٌباصْم الاى

 0 قر تاس ا ناالا هلم نع برتعلل اىأ
 ءنبلاو ةوانعلا كتب مقرني نأ ناطيشلا دير بام! نع
 7 لازم اهييرضحياماهوقيتأاذا سئل ريع ايف
 (ةالصلانِعَو ارك نم) اهي لاغتشاالاب (: ٌدِصْنَو)
 امس ايتانم نوم مآ ل هد) احلاهظعدركذل اباهصخ
 كا ا ااومْيطآَو َهكااوُمِيَط اَو)اوبَمنا ىأ

 ْمالَيَلاالْوْسَم لعام اوم عاق) عاطل زم (ْمِيِلَوَت نافر
 ريذل العنا ايل دازحَو نتا | البال ا (نْمبملا
 ا اولكأ ( اعط ان ءانج تاجا شلالتاوسأ |
 اوس و) تاز لا ا ماذا مره ال نترشلار
 نامالا وتلا لكان (اوسواؤسمأ أ 22د

 2 . ةمس ةلبل دس ل ولا اس دادس ا صمام راح اح مسموع
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 مي همه مهيدششنتيلي دوس ام اه دسم

 م ص يي إي | ب سبيس ب ب ب | | |#آ#آ#آ#آآ

 اَنيِييَبِم مما نأ ببسب (َنأب,نينمؤملل مجد دوم برق ىأأ
 | قم ابنا نع (َنوُربْكَسَمال غْءَأَو ادامع (اًناَمهْر ور ءايلع

 نيسان الا قتلزن هكم لها ودوبملاركتتي
 ' سي ةروس مييلع تره يلع هها يصر ف سبط نم مولع
 | ىسيعزكلزنُي ناكاعاذه هش اماول اقواوملْس أواوكيف
 ١ تيارلا نم لورا ااماوعجما دارو )انعن لاق
 | تولوقي ناو عام عمدا ب ضمت مدع ىرش
 4 دهاّشلا مَماَْيْكَف كباكو كييتباكدص انت
 ءالدالاب مريعنم باوجيؤاول اف الهي دصتب سر 1
 تارت لايم ءان اجا هناي نم ود ال ال ام) دوب ملام
 ا ) هيبصسرعم د وجو ح نامالا م ال مدام ال ىأ

 |نينمؤلا (نيِمياضصلامَْعْلا ماير انَلِحَدِيْنأ) نمؤن لع ||
 انمي رم ىرع ناجل انامل 2ماث او) لاحد لاو ةنحيا
 تمراعدإلاب (نينييحلا زج كل راب نيد اخرابألا

 انو منححأ ب باَصْمأ تدلوني ابا دَكَو اور دمك سن دْلَأَو) |
 ديميالو مايقل اًورموّصْلااومزالر نا مب مصل انم موف هال
 اهيلايز 2 2 ,ءاننلا
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 (اودّحن هش لح ع ِتاَيطاوطرحت الاون اَنْ

 0 ني دَححملا بيا ال سان ) سارمأاوزوامتت

 يقله اتيلز قر ورلاورانباو لوعتم يل الَحْدْتأ
 ونال مالي وب ال قب زر بس اى امه اوم اور
 هضورتزم ناّسللا هيلا قيشيامّوه (”مي انآ ىف) نساكلا

 مَ دجاؤن ٍنكأؤ) هساز بو ساو لنا الا نومك ف للا
 | متم دهسا ةارف فو دي دْسَملاَر يبخل اب ( مت ْدَعع ام
 منيملاوأ ( تراكم دمتم نم خل ناب هيلع(

 رص هد ب --

 . 5 ١



١ 

 ( رظنا) ظتاعلاو لوشاىف ههنماشتي مو هفعضو هيبكرت

 ركاز انعرلا دعو لع تاركا مله تبت كتك) ايمحم
 ٠ اك رد ايم عم قمع نع نونعرتضي ( تؤكد زوز) تيك( ل
 ص اكل قمم الل ام) هريغ ىأ (هّسأ نود ْض نو ُدْيْعَت اكد

 00 (ميلَعْلا) ملاّوفال (ٌميِيَتلاَوْه هشاواعمم الر

 اصيلاو دوبملا (باّذكلا لهأاي لعمر راك الل ماهفتسالاو

 1 قي ارثْع) اولغ (”مكني »ير ةحاا وزواج ونسال ||

 عْوفَءاَوْه ا اوُنعَبَتَ الَو) هَعَح قوم هوغدرروأ ىسعاوعضد
 (ريكاولَصاَو) مهفالشأ مو هْؤلخب (ّنَْض نولَصَدَك
 .اوشلاَو يما قيرط (لْيِسلااَوَس نع اولصَو) سانلا نم
 ع لير سَ ب نِماوْرَمْك ني نْلا نِعْل) طسولالّصالاىف
 ةليأ باص رهو َةَدرْف اوضيش ملغ نأب (دْؤا ءناَسلا
 مهّوريزانخاوخسمم مم اعد نأب ( يمن نب ىسيعو)
 نو ُدَتْعَت اوداكوا وصَع ابر نعللا (َكِلد) ةدئ املا باحصأ

 ها ولا و

 انقل اذه مهلشم توا امس ا

 000 وكي [10م تك لمعي

 ا ا ع
 توجر اخ (َنوَمِساَو مم ماريدك نك ءايإْو أ )د اهكلاع أ

 تم ذل هو 0

 فعاضتل ةككم لهأ نم (اوكرْسَنِيْنْلاَو دونم انس ١
 ٌثريَحْلَو ) ىوهلا عابنا ىف مهكام أو مهل هجر معك
 ندد يَراَصَسان ااْولاَكَنْيْْلا اوْنَم نذل َةَرَوَم عمرك
 ع ع ل م مح سل ل

3 

 برق ك



 ليئارتا يقال نابع لادعا ل

 1 مه ءاج2 الس ملال سْرآَر هلسرو للاب ناجل اىلت
 (اًقنرَف) وود نذكق حلا نم م (مامضت ا ىؤنمال اي مم (لوُسَر ظ
 ظ بتلادوركو اتركك( نولي مزم تيفو ابد مخم

 (اويسحَو) ةلصانلل ةيضاملا لال ب اكح اولدق نود هب
 اة صائم سيرلاو تدع نأف ةدلاب متؤكت الن اراونظ ١

 اَوَمَف) رنا بيانك لع م تاقت

 (ْخْمل دأب ات َمش) هعاهتشانع هعامتشان ع (اونمكو) ءهورصرسب لذ قمنا نعا

 ممم (مةمريتكا اناث امس
 نزل اَرَمك َدَّمْل) هب زان (َنولْمَتامْددِصَب سصم سو

 || مهل (ٌقاَةو) هلم قيَس ِ ( محرم نب جسم اوظ# ياهلا
 ديعفان (15ةد2 بت هلثأاو دعا قشاّرش!ىنباي ج

 تار الان فور لال

 ر اَثبلا هاَوأَمَو) اهلخَدَي نأ هعنم (ةَّما سلع

 دأب ا نع نم وعن باص ةدئاز نم يلم

 اهدسأى أ عه الئ) ةملك (ال اند ٌَنااَوِلاَق َنْئْرَل اَرَهْكْذَعَل)
 هلا ص اَمَو)ىَراصلانم ةقرف هته نيو ىييع نارذكلا و

 هود ثيلثسلانم (َنولوَمَي انَعاومتني ناقد او هلال
 (ملأ ٌباَذَعْ مما نكل لاوس ويش ىأ [اودمِكَنبرْلاَسَسَمل)

 ادي نورتو هنأ ا نوب شاق! َندْونب لَ الف ا)رانلاوهملؤم

 مب ( رجحت ) باك نمل( روْمتعْدَشاَو) ) جبوي ماهنتش ماه سا وولاق

 ِهِلْدَنف ْنِم) تضم (ْتلَحْرَو لوسَر ل اَمصْرَم نب يسملا امر
 اَملآلاواوعزام هكاب سيل وهيل ثم رهف( شرا

 نالك اياناكو قدّصلا اق ةغلابم (ةّقي دِصاْم' ور ىضم

 ا نوكال كل ذكناكنمو تاَناويطْ م اهرينعك(ماَدلَتلا



 اد

 ف ىجاملاب ٌيرديضم ىأ ( / ناسيا هنوعسَيَوا هدر |

 دسك شاذ رسب فاسو ن5 ْ له اتا امينا ىنعي نادل تعال ةقاورا
 رق ولو عشاني ال الر م .ايس مل ةعانرصكأل
 تاّمالاهنمو ااه لّملاب مليا وسلاما
 نير بركلانم يحمل لت ا امو) لس هيلعهما ص سل اب
 ١ ا مجكمبنأب قيلت تح نرد وو تا جلا

 ظ ”ةتيغاعا تلا مادم) ةهيجلكنم ضينيو قْرَرلا ميلع
 معَسر 0 لا تاو

 | ماتم) سئب ناس من رينكو) ب اهحأو مالَس نيهنلا د
 0 عيمج ْمِلب لوْسَرلا ا 5 ظ
 وز هوركمي ل انت نأ افوخ هنمأيش جك الو اك
 | تلاد ذلباق) كيلا زنا عيمج تعال
 لصف مو ) اهيلكن اةكك مصعب نأ تل ا

 ريبيري اجر اوم رص كوايعنا (ساثلانم

 ب سمسم ار

 هيلع س5
 نات ا 0
 ٍمْوَمل اع )نزح (سأت الف) ب مرمكا (اَرمكَو ناي
 اوَساَوبدْلا نا ) نم مت الى أ كباونصؤي لنا (َنيرِماَحْلا
 / ا داهَّنذلاَو

 ا تيما نملدميو (َداَصتلاَو)



 ديعداب مضب ةدارف ىودوتملأ مهو اهطفل هبه ايدو نم تعم
 ةلاطع فطلب هبضمو ديل مجمسا كيال ضان
 ع لص )رانلا هاَوأَم ناز يم (اَناكمرش َكتلوأ»
 نشركذو طم ولا ءاوَسلا لصأو قحنا قيرط (ليَسَسل هاوس
 (ةواملذ !.و) مكتيد نم! شانيد تن الوهلوت ةلَباقم ىف لضأو
 تيسبلتم عكيلا ماَولَحَو لوو اص اول اَق) دوبملا وتتم انم ىأ
 اونسؤ او يوي) نيسدإتم كدنعزم وجرح ظورمكأ !:)
 (مهماريشكى َرَو) قافنلانم ه.مدومكك اوناك امكعاةَسَأَو)
 بمذكلا (عالاوداعبرَس وعمي (َنوُطِرإَس) ) نوعراسل) دوما أ

 اتق غل رع تطاق ولا عنادا

 يناير هابتي) اله (الوَل)انعرهلع ههه اوناك |

 خيه او بذكلا جل هوم :م (ٌتاَبْحَحلاَو
 تنل اَقَو) معسض كرت هدَنوُنعَبِْصِس اود انامسثيل حشا

 نأدعب لس هيلع طصوبنلا ىمي نكتب مملعقييض امل(.
 "1 ارا نعةضوبشَم للجيل ام سانا كاوا

 ىلآعت لاق كلذ نعهَللاىلاَت نخل انَعبا وكيل ءقززلا
 مولع ءاعد تاريخا لىه نع (جويا) دي تكدس[ لدا
 فصولاىف ةذلابم (ناتطونشَم طاَديْلَب اول ان امور
 ء يملا هل ذسامياغ ماع ذا تكلا: دانا ديلا تشكو مما

 0 مسا هلامزم

 71075 ثري و) هيلعصا عال قيس
 هب مهردكل ريكو نايْعَط) نارملانم قر نمد
 كف قُمايِعْلا ِهلاَمْوَت َلاَءاَصْعَبْلاَو ةَواكعلا ءَحْيَب اَنْيَعَل او
 :كلفوم بزذلاناناو 352 ىرخالا ضل اخت مم مقرف

 دال انا توويطفاط نا
 .- مع

 جتنا نسج دحمان ص منبج ناجم اوب#



 0 قوم نقل ل ني تف

 0 ١ الص َنولَصيمو أ نومش ا( ضو ا

 طيار نرسل ناكل 2 ظ
 م د هم ملام / اذ
 ا
 أ

 2 5م َباالاودوأ نيل تايب

 مسهتالاوم كرتب هن رك ركنا تفل 1

 عر ا ا
 كى اهو ُذْحأ) نازالاب َةالَّصلاَّقِإ) َء مل َ

 (َنِةاوكحاضييتو اهءاؤزمتشي نأ م اعل َواَوْرَه) ( 0

 ادزنو (َكولِقْيال عؤُم) ممأببسم ىأ ع ايد ذاختالا :

 لف سرلاّنم نماوت نمي مَسَو هيلع مدا ليصّنلا دولا اق
 ممْئدال اولا ىسيعرك ذ املو يال انيلالزن ام هلداب لاف
 | ةدركت نملك ياكل ل ايل كب نيا اند
 ىلا يفلان امس نأ ؟!ا
 علل انم(نأ لع فطع (ّنوَت مرموق راك ناز ءاتينالا
 هنعرتعملا هلويف ءهدعىف عدرا انه راندا نوركتتاب
 مكسب ان أنه لور ركني ميا ىتيلاق ةنعمزاللاقسنل |

 0 وسم ) ومنت ىذلا (َتَِد) ليهأ (ْنصَرَسم) رمخل |
 يم عطا اوه (هادع) ءارج مب ||
 اب نير انكحأَو ٌةَدَرَع . | مام َلعَجَيو هيلع حنو هي لع بضتعول ||

 ماي عار 22101011111 خذ و(

 ىعم



١ 

 مهولاوت (ةاَيِلْوَأ ىَراَصْنلاَدَونَمل او دخن ال انما نينا
 كلاب .داتماب (ىضب ايل عطنا ةوداودو

 جنم ( مم ناو :كتص ل وسي ْنَمَو) 1
 م3 ق ندا 2 را امدعلا

 نوعرراسن) قف انملا أ نب هللا ديَمكد اقّمعا عض (ٌصَرَم
 نست )[ْمَع نيد ذتعم ( َنْولوَعي) مء الام اومىف ( ميم
 ةيلعوأ بد نم انيلكرهنل رودي (ًةَرشَد مم

  0قي نأ هإَععَف) ىلاَعَت لاق اور الف ديعرمأ م
 كس(ء(غلذع ع رع وص) هني دراهبظال هدينلمصنلاب (يملا

 ٌاوْرَسآ ام َلَعاوحيْصِت) مهحاست داق ندضانلاعت
 قلو َمحَو نيم داك) راوكللا :لا ومو كشلا نم (مهسفَأ

 تالا تيينلالا1 زاجل ةرلاي

 .(عالو مار ابهت مرتس كتهاذامضعبل لوس نيل
 *ملم ا ) اهم ل هد اهتحبا ةياغ ضرغام دهجورابا وثمن فانيلا

 (70غ1) تطيب تطعتو لان لاند

 | ةئيضعل ابان دلا( نس احلا ور اص (اوحجْصاَم) ةمحاصلا
 | كفلاب ليزي نم اوَس اَنْ اا اي) باتعل اب ةرخحتلا و

 هالعمر اّبخ ار مكلاىلا هيث دعا كنم) عحرب ماغ دال او
 "هلا ىلَص ينلاَت وم دعب معاجدترادقومعوتفو ىناعت

  0ا 324
 يوحد ماك ؤكم) مهلدت هلأ تأَيَد ْوَسَف) مَسَوهيِلَع
 عال! َجوم ىأ ىلا راسو ا وازه وف مَسَو و هيلع هَّلاِيَّصلاَق

 تينبذْوملاَلَع) نينيطاع سل ذ1) هنعصو مما هاور

 || الو هلال بس ىيَنْو لهاجم ّنْن رمل لع ءادشأ (ةّرعأ
 |رانكلامول نوقفانملا ف اي اكهينف ( مثال َةَمْوْل نوف آنحت
 | اشي نم هِيَيْوُت هللا ع ْضف) فاّصوهلا نسروكذلا«كايثا



 و 00 0-2 و

 هات ةالردكو كي ضن ةءارق لاو اكمال نم ىيف

 ايتراملاوم كئلوأَ ألي امسك ل نسور ان
 ولكم قيم اي نارقلا (باَذكْلا) ليغ اي (تنل اال نأ

 0 د ا

0 5 
 ْ ترسلا قامو د ١ عده ةحبرم (ًمعزشب) مهالا
 نأ ءاَسولَو) هيلع نوشمع

 5 1 1 ا 3 200 00 0 ْنِف

 لا( ”*ضْنعَب) اًيندل|ىف ةكوضعلاب ( عْمَيِصْمْنأ

 َكراو) رخالا ىفاهعيجلت من اجو لوتلا امو اهودأ

 ءاّيلاب نوع تن: يوما مشل نساء سرانلا نم اع
 اقام ءاضتشا اولوضازاييلأو ةتهارل نم نولي ِهاَنَلاَو

 ريو دتح لمع ٠ ّنَسْحَأ) دحا الأ (تسم)

 3 0 هور دب قردلا من الركابي( توم
 ا

١ 



 مه نحو كتؤححي َفبَكَو) مجيتي ىأ ىف نيل احلا
 اودصتي ل ىأب رمت ماهمتشما مجرلاب هنأ” كحاب ةاَرْوَتلا

 ردي( نول وَ ) مولع نوهأ وهام لب قمح أ مف يعم كل ذب
 مكلا يقي دخن نم) موكل قفاّوما حلا ككحنع
 2 ءاروسلا امل اَنَنْدبِمْؤملاِكئلَو امور

 | نم تويت (توتبنلأ اهي 0 ماكحالل نيب (ُدَو ناب تدر ا

 اونامهَىدلل) ساو داعنأ اوداّمنا 0اوْْسََنينَلا) لسا رس ى ات

 ا ىأ له ءاهقملا (قابحالاَو اور مم ءالذلا (نوُيناَبَلاَع
 ' مهلدنضتساىأ وعدوتسا (ولْضكم ل ىذل نلاببَسِب
 هن | (ةهض هيله كور ولان نا ول باكو ْنِم) هايا هلا

 نس اراها وبما يال ول تح

 زنك )|هرضَو مزلاو )سو ميلع هدا لصد كالا
 زم (اليِلق اممم قاياب) اول دتست (اورَتْسساَلَو) ناسك

 كيلوا تأ 2115ج ل نَسو) جك عمو نحت ايندلا
 ةايوملاىأ اف ْمْمَلَ انضرف /اَنْبَسَكَو) ب (توزرف

 |اقفت (َنْيَعلاَق) اهتلتفاذ | متل أير لمعت (َسْمتلا َنأ)

 كالا عطمت (تذالاو فدل ابر عدجي (َتْمَآْلاَوِنْيَحْلاِي

 ور ةعبرالاو عفرلابةشفو نيل اب)علّمت (َنتلاَ
 لجلاةديلاكنكمأذ ١ اهم ضعي ىأ (ٌصاَصْق) نيمجولاب

 | محا ذو ةموكحا هند نكميالامو نيزوحةركذلاو

 فى أ نيود انعرت ىررقموهف مملع بكناو

 نعو)هانأ امل (هل ةَراَمكَوهَف) هسفن نم نكم نان ضصاصعل ان

 .كالط دامك عراعو صاصملا ىف مش نالت ا اهنكخح
 ! مث نع نبى سيعحب) نيّيسلاىأ زهرات لع 35 انمسا(انيَفَقََك

 نايا انين او ةارتلا نيو هلص (ويدي نبق وص
 ك0



 سَ
 200 ا دك ب مدل دم حسصحسمو م

 ١ وو 1
 ميت كت الات تاتا ل نازك

 | تلك ئاق) هل ةرضخملا نانسي نيل نوت هبيذع اي
 (كير يال لوس دل اب 1اي) ةرفغللو ة بي نحتلاهنمو (ش دعوت

 بو !ةهرطم هيف نودي كاتو َّلا) عنص
 نم اَولاَق َنيِنَل ) ناييلل نمر ةّصرفاو دجو اذ امنو

 لا ا

 هله ولو نما 2قراول ام قلكتم متنسلا (هههارمأ

 يكل َتوُْعاَمس) موق أ اوداه َنِْلا َتِمَو) نوتعانملا مهرتا

 (يْؤَضِلا كنم ولعن ١» لوبت عامس مهرابحا ءمرتفا ىذلا

 | ربك هام (َكَوحأَي ند دونا نم نم ( نرخ موه لجال
 ا / اول ايل ةطيبرتاوثعبذ اهججراوهركم ناصح موفق

 5- م 0 يللا

 د ل

 ! ةرمو) هوليمتنأ ١( اوددحا) هفالخب ماضألي (ةوَسْؤَت

 ! امهر لمن ِمَل كِلْمْنلد) هل الضا (ةَسِم د هننص هللادرم

 | ولورزمكلانِم (ممْولَكَرَهطُي ناةنأ هب 3 نيذْلا كتل وأ.
 قيما ةكيشنلاب لذ ترجل ورثت تاكلمتاد'

 قلك كيوان ) م (مظَع ٌباَذَع رحال اعمر 31

 ظ كاز اجنايزاشرلاك كم ما را كات (ٍتختللا
 ؤ وشٍريِخْلا اذه (يّْمَعضرخ و ا( مْدْنَب محار منيب مضل

 ' ةومسررت نامي لل مكءانأو هلوعب
 اطيح ممم عمانيلااوهدارتولذ 2 اشلاىوف حاره .انبلا

 (تاكح نا ايس كلوي ند مضر تع نا ورائعارحا'

 نيام سا َّنا) لدحلاب ِطْمَصِل أي ممن 'كحاكد مهيب |
 سكس1 ا ااا ل سلا يساوي

 - »و

 نيلدافلا



 اه 4

 املا نا اباد بدال !ارانلا باذعبوه (ممظَعا

 (روفْنعهشََنااوطع اذ ْمْلعاور عَ نبق م١ اطعلاو 1

 ديفيل مشو دحت الف نو د كل دبرجع م« ( جحر )هر امرحهل

 نيّتمدآلا قوّمح نود هادو دسحإل !هّبيوَسب هنعطّمسال نأ

 ناملتنلورتضاناثطصاسارملضرمدزسرأ ل
 ديف ' الو ىداشلا لوف اوه بذصيالو مطعم و ىلّسَعب

 6 .اايراضيأ هيلوق مسويه أيش هيل ردا دعب هتيون
 (اوَتْبأَو) ءوعيطت نأب مباع عاوف اح نَهااَوَسَسااَونَم (َسِذَلا
 هذا هشام نيديلا يرتيان هيو اويلالحل ١

 3011 وشم“ للا هنيد دنع ل نات

 مهل قيام ةمايتلاموَب باَذَع نموباو تبل طع

 : اموال َنِماوحرحبنا) نوني (نو برش : ل كامل اكانَع

 ةقراسلاو «فرإتلار محا 2 (َجُن تدع ابْنَ

 ربجف هامل تلد طرشلاب هبيشلو أ كتبم هلوصوم ايف لأ

 تددبو عوككلاز نم اًمزنم لكن يمي ىذ 0ميِدْي؟اوُسَطف ارو ١
 00 نار اع اسكر انين عيرهيفعطّميىذلانأةّتسلا |

 سيريا بلاغ يتلا سس سل

 ازد بصن جازعترزعي كلذ دعتد ني اي
 عرمأ ع بل اغ مرير ع هنو هَنآَنِم) اهيل بوسع هل اك اَيَسك

 ةّفرشلانععجَت (ِوْف ٍدْحَب ْنِم بات ْنَف) هملخف ريكَح) .

 ( مروج هلا تاوتلع بوتس تاز هلا

 تم ىندآلاتح هتيونب طّمس الف مدَعَت امانس ربعنا

 هرلا زم ةيعامع نا تأ ةةسلادنس تيب معد لاخلا درك عطملا

 ا تان ليو رطقلا تس مااا

 هس سل



 هيا سب م مس سس سس“ سس يي ا

 | هيلو ءراقنمي تال شبن د (/ صر اش عار '

 | (ىراَوُن فيك يِرْيِل) هاراؤ يح ج1 ار لع فري
 | ذمار نعي عا َقْلْيَو ايلاف ِهْيِحآ)ةفيج(ةةؤسارتسي
 (نيِمواَنل يمحو نأ َةَدْوَس ىراَو ام ٍباَرعْلا اذه لْسِم نوكأ
 |ليباقءلكف ىذلا تلد لجأ نِم) ءاراوو هل رضحم هل > يلع
 فني انك نسق نم) ناشلاىأ كن الش ءاَرش جب قعانْنَبكر

 وأضكنم (ِضْرَآْلاَف 0
 0 ا يوم

 5 تسبق ميجا اوخلارماكت)اهلحَص ني عن نأب

4 

 ىأ(م را ثيَح نم سابع
 كا تازجلا (تاآَنَلاَْل سر لسا سا جب
 لستلارمكلاب ا (نوورشل ضزال ايل دعب
 ىنير مو ةنيدللا اومدق امل نيّينرعلاوف لزسو كل ذريع رو
 ا اسال لاا ودرب لصور هيلع هلال س جارها ةداع
 | هباوسونلاعاَ اول فاوحت الذ اج املأ احلاوب أ نماوبرْشضَو
 | مع هل 32 نذل“ ءارجامب ! )لس. الأ اوهادشاو سو هزلعإ

 د اسف ٍضْرَأْلا ف َنوَعْسِمَو) نيل شمل ب را( (ةلوسرو
 ميد علتلوأايك صوان قيرطلا ع طنب
 1 1 ب طوال د لا

 لس نللتسلاف لاوحالا برترتلوأ (ضْرَآْلاّن أَو رمجو (
 1 مو ا اهو وللا

 يناثلا ءلعو سابعنإ هلاق طتن ىاخأ نم ىلا قوتشي لَو

 ظ اليم هَل لْيَقَو لتصل اد مب اثالث بلّصلا نأ هيلوت مص او

 يا عَو سبل نم .ليكشلاو ههنا امىنلاب قمتي ف
 بلع ةرخيأللاف ليل لَراَيَدلا 0 قرم ادوكذلا» هرج

 ع



 (نيقبياملا مْوَسْلاَلَع) نزح (َسأَت دير ساي نبا لاق ْ
 م ز ااوحجص اذ اذ َنيداَجِلْيِللا نوريسي ريس ان اكمكاعدرأأ
 تح كل ذكرابجلا نور 10017 ائىذلا عضوا ىف

 ١ ةنامتس اون اكو كيت نيرشعما خل م نمل امهكاونضصرّشنا 1

0 

 8 ذعّواههل ةمحر َناكو هيْنِلاف ىمومَو نؤراه ياعووملا

 | ضرالا نم هينادي نأ داوم درع رت دوم ل اَسَو كئلوالا

 دلعي مشوي ئنو ثيدح اى اكماندأنرجيةّيمَر ةس دولا
 ا مهلتاةودعم قب نمداسف تيرابجلالانةبرماو نيجيدالا

 مع مف تح ةَءاس ٌسممسلاهل تنقؤوو ةحمج ا موي ناكو | ١

 | بغل سمئلاّ نا ثيدح ءدنسم ف دجأ عورومهئاتق
 | دعا (لْمَو:سدمللاتيب تب ىلاراس لابن عريش الاكل

 نير لسا لاك مري ارربخ ينو كم وق ىلع (ْمْيلَع)

 عدزر ليي اهل شيكو هلساىملا نام نذر ذ1ووت اب قلعت
 نمران تلزن نآب لساءوهو '(هدحأ نلت ةنق)ليباعل | ظ
 ' بضع ب : اة وهو (ِرَحَأْلَنِمْلَبَعَتِملَو) هن امرف تاكاف ءاهسلا
 (َكللسفالا اهل (َلاق) مد جنآىلا هيضنؤ دسحارتمض أر
 يك انضمي اما لاَد) تود كنابرق ليستل لاق ل لاق ظ

 ا لا ) تدم (تطتت) شا ولا
 |( سلا لاك رهن هلأف احن اَنَلمَق الك بلا َىِدَي طساَبَي

 انهار لق غاب (ىت اي) 5500
 | ديراالو ناّتلا باك [ْنِم نْوكَيف )ل بف نم هتبكترا ىذلا |
 كلوز ىلا خلاق مزم نوكاف كيلسضاذا 1ك اينوب[ نأ

 (ةلّدعفِه خا لَسف يقتل تان تع ل وصف نيلاَصلا ءاَرَج

 هدو موس صا ًٍَص 5

 ٌتَعَبَم) ءرمطخ لت هايف مدا خب ني ضرال اجو لك تيم دوأ
 لمسمسم 



 1 (نوم از د اج اَس) مز عب ذعاذ زأ ذعاذا ولو ال(ْنآْز ل ةنسا
 طك ممم لل اسما ١ يح بج سوس سس سل

 56 و
 رك قل هوحبتت ل نا مكي ذه هنهَو (يد سلع ْلعاهناَو
 ا - 0 29 اج هن

 ٌلَعَحْر ام يالا تزف ار والو ا

 ماما وللا محو 5 كنف

 قلذو ىواّسلأو نا ْص (نيَلاَملانما مك

 0 اتت ودلا تيسوملا

00 

 ناعم اوْْدَي َىَحاَهَلْحتَم رح ْنَلا 000 ةوقىوذ 00

 َنيدْلاَِمِن الَجَر» مهل (َّلاَق اك اهيل (َتْولْا دانا امم اوني

 ل نو اد كوبا هّلدارحأ ةغل اخت ( 5

 مطصعلاب(اْمْلَعْمَشأ معن او ةرسابحبا لاح [ تشلكو ىسوم مكعب
 | ةّمقب فال لا 0
 0 منبت َباَيلاحْملَءاَولَخَ اة[ شم قف لف ءايمنلا

 2 ع ا

 مد ير ع ا م
 ال3 كرر نب سوم (لاّقز لاتعلا نع (َتو دعا

 ةعاطلا لت معرب جان اهريع كاما الو (ىجلرآلا قوبل |

 هللا مَلاَق ٌنِيَقِساَملارعُ مل اَيِئبَاَستْيَب) لصف اف (َقْزْش امل
 هولي ناو تدق ضيالاوإ 0



 اكل نم) نوتمكت (َنونتح ماكس اًريثك مك نييني) دهم
 0 نعومُهَد و) هنمصَو وه مجرلا :ياكليجج الا و ةاروتملا
 -اضتا الا صم هيف نكت مانا !هنيبيالف كلذ نم

 انكر و ِهْيلَع هللا لص ىلا وه ( رو هنأ ن نم مكان

 نمسا ) بانكل اب ىأ (ميىدئي) رهاظ ننب (نْييْم) نآرق
 هَمالَّسلا قرط (مالسلا قْيْسر نما نأب لَتاَوضِر مَ 2

 يب :ذ10ناماالا(روتلاليادمكلا (تالاَخلاَِم هر يجرح رو

 دَّمل) مالسال نيد (ميِمّنْسم طاَرِصّللا مد ْهَمَو) مندا راب
 61 كرك وطه هس َنااولاق َنِدَلاَرَ
 نم لد) ىراصتلانم ةقرف ةّيبومميلا مو املا |
 0 عدا اان ااْيَسِهَس) باذع (نمزبعف دي نأ 7

 ثيز : كلميدحأ الىأ اعينجِصْرآلاَق ْنَمَو هموم مو

 ضال او تاَوْيَّسلا ُكِلْلُم هَل ه) هيلع ردن املا حد ١ناكولَو

 | تيد هئاش ان ليلا تاق لاي امو انَتََب امو
 (هّللأ اننا نح) اصنم لكى أ (ىَراَصتناَوزوهئلاّيلاقك

 ةتفشلاو عزل اواني اكوهو ةلزنملاو برا ف.ن نياك
 ظ م ْيَحُي مع) لهم ايمهل (نْف واتحاد[
 يبخل ءدلبالاب ةعيالا كانَ
 (٠ نميرتسم د (قحَ 00 اكينأف مكذعدقر

 .: طريح مملع امك و ملام مكلرشبلاانم (َقلَح
 ٍِظ هيلع ضارتعا ال هبي معد مئتي نم بَدَمِلَو) هل ةرنمطملا
 ' يصلوا انبي امو نضْرَلاَو تول كس هيو
 18 5ك نيبير له (اَمْلوُْسَر دج نلوم ماجد انوا لم اي عجرملا

 نكت ملذ ه0 ا ام !نيدلا مئارش
 لامه ك7 ةقمو لومأر ىف



 ل لي 0
1 

 نم بيِنْرْسَع نأ م انجبأ ةبيّعلانع تالا هيفا

 رد لا ل اك 0

 كانتا ناي يضخ! مراصالا ديلا ا

 , مهاّن دعبأ (ب مام يقام ةدئاذام( ريت

 ا ال ية ممول انا عجور انتمحر

 5 0 الا
 الكوتش )ول ذب ىا اهلها هَعْسَو لا هدام

 / عابس انم ارو (ىيداورعأ و اوك اًييرابيصن (اضح)

 | ( ٌعِلط مو هيلع هال بنل باطخ لارا و دع

 را مر : (منم) ةنايحىأ (ّةْنْي احر هظت

 ذي نإ ضأو ماع نضام حشا نم غم ليل الار

 6-7 5 هرموني ْ

 ا 0
 ةقرف لكف ماو هأ ف التخلَو

 0 هيل هت
 201 ا



0 

 لق ءانلا در( ملثم قتيل ايلا نمالَوأ) ثدحا يأ
 سستم موس حب دع د ملل مم

 ا سدا 0 بادب او

 (هنم) قفرملا عم ٍدْياَو كدوجْوب ةباوُضسُم اقراره اطايارت

 باعيتسا دوما 0 ديو قاّصلالا لاو نيتبر ضب

 قيض ٠ «جرخ نم ه كيل لعمل هنأ لير شب امر مملاب نيوضعلا |

 هير متلاو ل سغلاو هوضولازس يد ضرفامب

 | (مكْيطع هتف عِدلَو) بوذذلاو ثادملالان م( رهين
 هد ينورركشت معلا نيدلا عئارش م نايبب مالشالاب
 ٠ دْهع (ئَقاَِنمَو) مالسالاب كيم ةَعناولكر او

 | هللا صولا ملْضْز!) هيلع مكدهاعت عي مكمن ىلا )
 .| هبرعأت ام لكف لسمو َنْشِح) وجعي اب نيحْلَسو هيلع
 ا مَآ وتو ءرك عسا د

 5 ل دنقلا ىأ طلو: دعا 56 6
 مراهق (َنولْغَداَمْريِبَح انهت اقول 0

 انححادعو تاسعا ان ل ا دنا !ةقادهو هي هب
 ايكواوزتك نيدو ْنّناَو وز هنح اوه (عظعساو ةرفهموهل) :فريهل)

 تدار كذا اسال نكات باع اكو 0
 2 د

 تر وي تلكَف) تكل ع اركتشما أ مك
 | 2 1 5 مناع ٌسااوَمْسآَر) جاو دارا اما

 (اَننَعَبَو) دعدركذي امم (ليشات اجب َداَميْم ذَناَذَسَل دَعلا



١ ©6 

 1 ووو در متم املا
 7 0 ا ا

 ب نصَو)
 ثان لالا نما 00 000 3 درع 0

 ربا مة وهو لع بانل اير مندكالب
 32 "اواو 0

 ةكيازباو اوشمتشاَو) ةرسلا هنت اكاهعم م قفار
 مسأوهو : مهل ساريغنماكب متل اوقّصلا أ قاّضلالل ءأبلا
 هيلعو ةرعش ضعبد هع للم قنة محا اد تكد كما

 عرج ابو مك ديأ لَتافطع بصنملاب ( ماجن ١ ىتياشلا
 ناظملا اهو ةنشلا هتنتب اكأمرعم ىأ (ِني نئيعكلالإ) راوجا ظ

 قلوييصمالاو سنسكار تاكل سيم ع نحر لك اطاتالا

 وو ديجي يسيل و ارلاب ةلوُسعلا ل جرالاة ىدْيالا

 َتمْزِعْوِدَو يفانلا هيلع ءاضعالا نه ةَراهطىبيترملا
 بنج عنك ن او) تا َدايعل ام عريخك و لا

 ءاللا ٌسضد اصرم (ىَصْرَم يكن ناَو)اولصغ اذ (اورم

 | طق اعلام 0 ا ناصع سقت

0 
 ىأ



 ىو باَصن عمج يللا مما لع خيئاَمَو) هومحب ذذ |
 مالئالاب)محلاو مضل ا اويلطتم /اوئمعَتْسَس ْنآَو) مانصالا
 | تاملارسكج حدق م اللا خف عم اهمضركى ازلا عب ملز عمج

 َسْيَيَمْوَيلا) عادولا ةحج |
 الفل توق نم اوأ املك لز فو هع دعب هنعاو نتن

 هل هتحابا ىفمب يحر) لكا امل ومعها نو !ةيصمحم
 ىئايلاكقدرطلا مطاّمكمسبلتملا ىأ خاللئاملا فالخ

 ( مشهل َنِحأاَءاَم) ليع اي مكين نير ككل اهل لحي الف الغم
 .ديص (قز تاذلتنملا اميل كل لحنا لذ) ماعطلانم
 | عابس تلا بالكلا نم بساوككا حراوج نم ميس امر

 | تعا ديدشتل امبلكلا تيلكن م لاح ( نيكه ِطَعلاَو

 | نيل كمريمصزم لاح (نئَيْوْلَمُ) ديَصل لع هنلسر؟

 ْ اوك ديصلا بادن (ْنا كَلَع ارم نوب دوت ىأ

 | ريغ فالحب هنم ناي منأب هنلّمَص ناو (ةكيطعنكسنم اان. |
 تلَسزْ ار لسرتسد نأ امتمالعَو اهديصنخي الف ةيلعملا ٌْ

5 05 5 5 -- / 5 5 _ْ 3 00 2 
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 هيلكضارتعاال ْيِعَو نيلَصلا نم ذيرشام :
 لع أ ةرمعش :رييعش عمج (ِهدار ثَعْس اول ل اوس نس دز امن اا

 رة ةاالور ايدل وديكتزاب كاع
 أ ال 3َ) هل ضل اب متنلا نممرح ا ىلا ىدهاام (ىنملا الر

 انتايلمرحمل يش نم ب داني ]متي َناكام ىف ةدالق عمج( قيام
 نصاق(َنيَم اول لَو !اًءايعال الو الاوْضرعتت الف ىأ

 :نِمااَقزر 0
 ! اذهودعانلامهعزب هدصّمب هنم (اَناَوُصِرَو) هرامتلاب

 (وُراطٌصاق) اًرحال ا نم (ّي اًدارو) ةدارن 3 وسئم |[

 توما ا 0
 ا مارح اييسملاَنَع كو ذَص ثآ) لجبال (مزوت) ضخباهنوكسو

 يي َقعاَوسَواَعَتَو) هرعر لعاب مهلع 0و َدّتْعَتْن
 (اودواحتال ور هنع متين ام كرب (ىَوَمَتلاَو)مِ جرحا املس
 ىصاخلا نال آَع) لالا ىف نيد ءاتلاىدحا ف لحتاتقا

 اوفاح (هلشااؤَق اروع ارك ) هذ أ درو كاسح ىف د ىددعتل (ناَوْذْعْلاَول

 | هنلان نمل (ِاَمِجلا ذي دَضَهَساَّنإر هوعيطت نأب مباقمع

 حوض لاا( ةلاوز اهلك ا ىأ 0: يملا جّْيَلَع تمد ١

 ذ نأب (ىي ِهلأرْيْمِل ْلِه امو روحو 5 ماعنالا ناك

 رسل( ةدوف 63و قراعنخة يملا (َسنَحملاَو) هريغ متاىلع

 تن اَمسم لفس ىلاولع نم ةطفاّشلا مي ِةَرَمْلاَو) اب رض

 (ْعْمَت | لك ااَمَو) ال ىرخا طنب ةلوتملا يكطتل اور
 ٍنايتتالا ذعنم 31 ذ مكر أ ىأ (متكَ ذاَملإ) هنم

 مسدس



١ 

 ع , تاراوك 22 ننولا تاق ررشبا

 ل (املز اجل انانذَع

 ؛اًريِصمآلَو) مهعدعم دي (اًمِلو) هزريغىأ مشا نو 3

 لع (متَر نم ١ةمج (ناَهزُ اا

 ْنل !انْلَرُن [َو) لَم هيل هللإ ؤصىنلاوه 5

 ا يقرب وئصتغاو اياوَس ندا امَد) نارعل هوان

 تيد هيوم ماطارووبلا منعت لمد سونا

 بم آل د) هل الكا ىف (َكَتَوْْصَحْسَي) مالسالا ندوه
 ا هرشضي لصنمب عونه (قرْسآن |ةلالكلايف

 نم (ٌّتْحَل هلَو) ةل الكلاوهو دِلاَو الر ىأ(5َُل ١و هَل سيلا |

 ثاذك ملاعق امتضناهلد) باو يوب
 اهل ناكناذ (ةلَواه نكك ل نار تكرم عيبمج( هن رد

 ول َواهيصن نعرض اَمهلف قناوأ هل خس الؤركذ دلّ أ|
 لّْوأ مدمن مسدّشلا هصرضف ما نم حال اوأ تح اوأ تالا تناك

 ادعاضن عا نيتم 0نايهالاع تا

 نالت اامهلقر تاو نعامة كس ايو تلرتانإا

 ءاندوالاحو ٌةَوْحا ا)ئرولاىأ اوداكنإَور خالا(َكَِرَت ام

 هلأ نيب ِنْيَيْس الاظح لْثيم) منم (ركد لل
 ثار هنمو (َمِلع موس لكي ُهْناَواَوْلِضََس) إل (ثارل كيد

 ضئارملانم تلزن ةيكزح اهلا ءاريلانعن اجشلاىورا|
 ير اينو ورتسو *اهعع :رم ردا للا ةروس) 4

 (يِوَمْمَل ,اوهؤ أ اونَس نيل اجلي ميحيل نحل اأن )

 اا 7-0000 :ركؤللا دوهعلا
 ك6 شاملا )عدل ادعت الكأ لاو لب ال١ (ماحتالا |



 أ لود رولخل!نير دم يبدل اض)اهملاىدؤملاقيرطلاىأ
 لينك ايانيه ارسنال َكِلَد تاكد َدَب١) اهولخر ازا

 ا مم هيِلَع هلا نصوم (نوُس 201 10 هكر لهأ (ىأ

 اهنهنا امم يك اريحا و دصتم وب اوم ترن ماد
 أ كأم (ضْنأل ان اَونتل ىنامو قام هي تاق ب اوزرطغك# ناي

 هملفحب يلع يعشن اَكَو اكو) كرمك ْرْضَِيالْف اديبعواًءلخو

 ءاولغتالا ليجتالا (باَتكلاكذأ اير م هعنصوف ليكح)
 0 هللا ل عاًولوَمَتاإِلَو بي هف) دحلاوزواهقت

 د هم سس عع 2

 ياسر قار هلسو حاجتنا "لو ذأ ل وسر مسح نبأ

 00 يل (ةْنمر حفر وذ ىأ ترو

 5 دلو جدل تقل فاتر ادهن اما ضان !ّمعزاك

 ابا هيلا بكرا ةيض نع باكرا نع زخم لالا 9

 هدلماو ىكيعوس ا (ةن لك < الث) ةلالا ١ الوتس الرحم

 امتا) ديجوتلاوهوهنم يكاد أو كلذ نع اومن دلل

 ” هل لَو ذل نوك< نا )نعل اهننت ناس داو ك1!

 فانت ةيككاتللاو اككمو الخ ( زالت و َتاَوْمَت 6

 مكيكتتك عل كلذ لعادهشم ل ةونبلا

 دي يلا ا

 نأ نومكتنيأل هلادنع 0 :الملاالَو هن
 عز نمىع ذرب ركزو دارطتمس الا نّسح ؛نماذ د اذيصا دوك

 : ةنيعإ )لأ ىراصنلا لع هله ام دراكساتامبوأ ةىلااهعأ

 دل ميك دعا رم يك ة) مط خدوضَملا
 اولَعَوانَسَنْيَااَمآَك) ةرحآلاو يحيل | مريس
 02 مدس مهيلاعأ باوند يمر زوجت موصوف تاتلَصلا

 .هلتضزم



 خال ١

 1 اا اوان ءاكَرلا تؤ عفّلاب عرفو

 :تىاوه امظعاَرَم اًرِجَأ) ءايلاو نول اب (ت
 0 تاو جود َقالسَْحْوَ 20-7

 "طا هينيا (قاعئاَو لمان نب اىلاةئيحْأر
 نوير بوي آو ىسيعو)هدالوأ (طاّبْسالاَو) قاع نبا

 لاب / طر د زار ءاب أ (انقكو ناّيكْسَو نوره

 قال ءادع يسد دس لاتقل 1
 مل ٌةلْسْرَو) ليه نم (َكِيِلَع ماَضَصَفْذَق لَك ًالْسْر )ننس رأ

 1 ارا يا اازس

 ْ انلارئثاس نم الآ "تالا ةئءب رار ل يئارس | ب نم فالآ ةعّب رأ

 ظ ا اب (ىتوم اهلا ثور ضاغ ةروش ى حيا هلاذ

 ]| نم باوثلاب (َىِرتيَبُم) هلْبَق السر نم لدب (ةلش د اًملكت)
 ١ '| وك الكلر انساك باقعلاب (تيدونخَوا نب

 وما وشلل ١ (لكعب) لات محدش هلأقَع سال

 1 هجرك و كلتايآعبتنفهلوسزانيلا تليراالولاب د

 ا دوممعا مانع ف نيسؤملا
 | هناطصرتوبننعدوملا لثسامل لزنو هحنصو 0ًمكَحا هكا
 كر ار كين نيبب 2 هش اهانكل) ورك أذ مسمي
 أي :املاعىأ ميايبرابتلم جدخ ملا نآرقلانم (َكِيَلا

 || لد أي ن كور اضيأ كل (نوُذَهْشَي هد 5كاللاو) هلعهيفووأ

 ا ءانلااوذصور هاب (اورسكنبْاَن !) كلذ ىلع انيس
 | دس هلغ الص ليغ تعم هتك المال ازيد بقا نا

 أ( تمار يمانع (انيِعبأل الَصاَولْصْ قر دولا ميو لس
 | كك ل هنحد نايك هيي (ةلطَو هلا حوف يدل

 ا قرط الا) قرطلانم عير مدنا ميني |
41 
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 (ُمهِلؤفور انزل ياهو ثيح ارجع اكد مل
 ( هللا لوس يرعب ىسبم حيسملا نلف نإ ) نزخفم
 ابيك ىلاعت لاق «اناذع كلذ عولجي ىأمهمز ىف
 | لوسقملا (نلهل هْيَشنكَلَو ءوُملص امو ولصق امَو) هلق ىف
 هَيْس هيلع هلا قل اىاىتيبب موحاضومو بولضلار

 | ىنل) ىسيع ىف ىذ ييواوْمْلَتْح َنْنَلاَن اير هانا موتظمف ||
 000 أراد ممضمب لاق ثيحهلّسض نم (ُهْنِم كلش
 رخال او وبسيلف سس سيل دسار ىسدع هجو هولا

 ل ميال اعْنصر هضم وبل ام)وهوه لب
 وليت يدك لا نضل ه يف ن وعيت نكل ىأ عطمنم ءانئّتْنا
 ا ةَعْفَر ْلَم) لّسضلاونل ةركؤم لاح ماني هوَ اير

 نإ د ا ا نقولا

 فدزرو واكتعاّلا بره 0 ع 0 ]

 امم دنهل ىسيع (نؤك< دوك< ةماعلا مْ تيد
 ينل هز لظ برسل ىأ (ماطيف) ممل !ثيبامل هول

 ٌىلاوه ( مهن تَرَ أ تابْيظ لَ اًنمَح) نر ملام ا
 اةوبع) نسانلأ( م مه ٍةَصِمَو) :بالارعظىذ لكاتمزحهلوقيف

 (ةنعاو ذوو امرا ايهنَحاَ كيت اذص هنيد 0 ظ
 اهلاشرإلاب (لطابل اي سانلاَلاَوْم امك ارز ءاروتلاىف |

20 

 (َنوْضباَرل اركان اوم 0مل ذع خم سرواكللان دعا ||
 م 0-0

 َلْزْي امو كتإَلَرْيأ هع مبوب عع
 حده لعبصم (ةالَصلاَنْ مقل َو) بركلانم ٠ (كِلَص نم

 كه و ب

 ىركو
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 اأَرلَو) مهلك لْسْرَواياوس ني دل اوذر انلا ُباذعّوه
 ءايلاو نونملااب (ْمْيسْوي َفوَس كر مم رح َْباو رعي
 ةيابنو هال (اْوْمْع همع دلت ثاَناكء مهل اعأ تاروث (ٌقَ وج])

 ثمأ) روان ياك؟5ذردعاب تلات (َكل اسي هنعاط لهأب
 نافاتنعت نوم لع لزن«ةلمج انامل لزب ظ
 :ءا(ريكاىبوم) معؤاب ا ىأ (اْول اس ٌدَقَف) كلذ تربكتسا
 ةمعاصلا لحاف )ان ايع (ةرميج هللا انرااولاعف كِل صر

 2 لاؤَسلاىفاوتنعت ثيح.( مهل مهل اباقع توملا
 27 1 تابلت بل

 مدع ملو (كلَذ نعانؤمحم) هللا ةّينا دو ىلع
 .ارعاظانتب اميلم كيب اناطلط وبكيت اق
 هيف وقاد فرَو) هوغاطظأو يود عميس ليمن 0

 اهيل قايل ضل ببشب يتلا
 ين ادخن أ) مِلَع نظم وهو مدلل و واب ةيد او اني

 يل الق و ءانحم ادوجمس ( 0دجْس) ةيرملاب اب (َبآَب
 ع هيف ل ينال نو يوكل حسب ها

 كمت لانا اودتعتالىألا ا رلاىف لصالا ىف ءاَنلا ماغرا
 'ثلذ ىلع قيام ام نْذَحَتو) نابي دايو

 م او ةزثازام ( (رضُفت اميَف) هوصَمَتف

 | مِهرْيَمَكَو ئيفاّنيِم ) ممضعن بيل مانعا ىا فو ذجإ

 هالموش (نينرخو قرب اين الاؤملد امهيلت مهلة ووش تايب

 | مخ ؟عيطل) كمالكى نال (َنَلْط انوار جسد هيلع
 قليلا نوني الفا اظعو ىنالف يكب جوعا 2

 كدصاعان عمتك قر بامساو مالس ب

 | :فاوحَو هيلع فطعام نيبو هنْيَب لفل ءانلإو كو

0 

 را
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 ع ١ عساماو' (ساَنلا واثر نيلدانتم (قاتكاثماق) نيئِمؤملا عَم
 (نيرب ا ليم الا رنولَصي (هَّشل نورْكَدَي الَق) م ب
 فلا نيبوضم (ال) نامل اورمكلا(َكِلَذ نا كلذ َنْيب) نيد زعم

 ضر ْنَمَو) نينمْوللىأ (هلُوَه ىلا الوز رافكلاىأ (هالؤه
 اؤنَس (َنيِدلا هما اي) ىلا ىلا اهبرط بَليِسَسْدَل كج نلف ها
 نانو نر آَنيِنِمؤُملا نود ْنِمءاَيِلْوأ نيرفاكلاو نحن ال
 د "الام ايكيا

 بال نياعن م 0 دم نواعم ردو را
 لْمصتَءاَوا هلع ( رطص او )قانا نم ٠ (اوناَتَنيِدل ال١1

0 
 . | رجا نيم وللا الا ٍتْوُذ ىْوَسو)نودْؤِي ايف (َنْيِيِمْوملا
 ثا اكواد طال عصي ام) ةنجياوه خآلا ىف (اًمظع
 ._ غنا ىنعب ماهفتشسالاو رب ياس و) هرعن نك"
 ةياثالاننمنم وملا ل اععال نع فاتك < ةديالعا

 دحارم ( ٍلْوعْلانِم ءوُسل أمرها ها تيعالا حلب (اعي
 نأ 01 تا ونالو لل جملا هيلع جاكي 3
 لاعيال (اًكيمس اًكيعس دا ناَكو) هيلع وعدي و هملاظ ماظن عربخي
 :دالربلا ل اع نم (اربخا ورهظت اوت نار هغيام 0مل
 فع ناك َهناَناَو) ضخ (عولس نعاَوْمْعَت قلن تس موليخت ( غوتتا

 ظ اًوهّرفِي ْنآَنوُذُي :رئَو ِهِْسْرَو هتايّنورمكت نينا َنااَريِدَق

 (ضيحبب مؤ َنولوعنَو ود باونسؤي نأب ولساني
 كلان اودكب نأ تو نر ثَو) مهم( ضع ب كو 5)لبرلانم

 اوف 61من وز هرلانويه ذيج هر واب نامل ةزهكلا

 212060 مم :اابو ساكو ودم نع



 ب

 د َثايَنِيَمَف احلا دهحابربحأ ) رشد رسايل اًهيرط

 نيعفانملل تحنوأ لدب (ّني دل اذرانلاب رازئوه اوم (املأ

 توم وتيام (نْيِم لكان وك دنع الز نفاس و" دخت

 انساها دنيز نوبلاعب ترب ةولاّم ممن
 اًسندلاىف ايم هل هذ لا َنإَفر مدنعاجمو ديالى أ راكتنا

 لعافلل ءانيلاب لرش ْدََو) هؤايلوأ الا اهلاني الت رحال اك

 ١ 0 ماتنالا ةروسف نارقلا(ب كلا ,مكْنَلَع) لوعمللارت

 | سآت ابا ةعمساًرإ) نأ ىأ فوزحصاهمسارةزدخم
 00 ذاهيارنتسحَو اهي تعكك)

 191 يدع قارس قه نثر يشل
 | تورد 6لا نانا عمم هللا َن) غالاو يهلك يغني ثم مهيعم
 نيزلا) ارتمنالاورتكلا لايتدلا اوم ام اًةيجة يح ايم يجف

 | َرياَودلا ِ» نورظتني نوي (ٌنوصْنرَعَي ) هبه نب 0

 7 2 اول قوش 'اوناَقهَأَنِم ني ةمنبعوزمظ ( خذ . 6 تاك 8

 2مل ا ول
 ا ا 1

 0 يي

 اًقيرط 2 ا
 الخمير اهلطاب ( هللا نوح اني تيَمِفاَنملا ناد لاّصْتْسالاب
 وطفو) ةيئوين دل انماكحأ منعاوئعذ ديل زمكلانم 50

 6 ”الط|بايندل | ىف نوصضتغيف هع دحلع مما ( تع (.ةفع

 6 الضلاىلا اهم ادار ارو ) خلا نوب اعبر 2057

 اهيل



 هّيِضيالف أديبعو اككمو اًملخ عضْرآل امو ٍتاَومَسلاىام
 ا ارومم لديحل د ابعرت هّملَح نع (اًيَتعْم > نع (ايِنَدعهَلأ َناَكَو) كرم

 اديك تر دك ضار انام ِتاَوْمسلَن اَمَِْو) مم هعنص ىف

 سمعو اباديهش (الركَو هَ ايَقَكَو) ىوغتلا بجومرب رتل
 + اهيل كاي نانا ره د أسِئْن])
 21700 هاب (ٌقيِر م َتاكْنَم ارق كلَ لع

 اهرب لطيف عرع نعال هدارأ نمل (ةّرخكلأَ اين دل ٌباَوُت
 : :ال هيلطم ناكث يح هل هصالخاب ىلع ال ابلط الهو نسخالا
 نيلوقوك اما نص نيله ايار ايم آت اَكَو) كنعالا
 تناك لويي) قح اب (داكهيش) د

 ال و نحماب اورمت نأ اهمِلَعاو دهس اذ (”كش [ىلعر ظ
00 )0 20 
 اهحماصمب لعأر و كس (1م ىذا هاذ يَمكَو ااينَع ) هيلع
 وأ هاضرل ئغلااودا نأب مكداهش ىن(ىزوملا اوعي الف)
 وول َناو) نحل نعءاوليمب (اًول دحس)ال (نأل لهل ةحتريتملا
 ا بح ىلا تان انام لور * 5) اعيملوالاو اولا ذحب َةَءارق ف ةداهنلا وجرح
 اوُسَر وش أي) نامالا ىعاوموا ٍّ ع نينا انرأ اير مي

 وهّوَسو هيلكهلا حصد (ِهِلوُسَر لعل )د ىذا باكلاق
 بتاكل زعم لشرلإ لع زر آىدإل بانك اَو) نآرقلا
 وهف اير مك ْنَمَو )نيل ئملإو لعاملل ءانبلاب «ءارق ىف
 قفاز كيبل دل لاو ]سرر ديسكر |[
 دامب مارك م )د لاهو ىتومب 0سنين !
 صك هر ىمرجب (اوْدَمُك2) كعب (اونس ان) لمعلا
 اليس مادين,ل)لو) هيلءاومات ام يعيب نث نك< م١ دمك
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 | (تفاخ) رضي ل عنب عوفر (ءأرنا نواب حد اجف كلَ

 امتعحاصمك مب ملءاعرت (اًرونش )جهز (اَهلْخَب نم) تعدوت
 صارم اًصارغإؤ أمم لمجبأ ىلا هنيعحول وطوابصغبل(معمن قريصتعملاو
 ىفءاتلا ماغد' هيف (احكاصَي قات نأ هيلع حاشا هموباجم
 لو ((فضاَغَمَْب ضأن م امين ةدارف ىف و داّصلأ ف لصاللا
 ”ينيزاذ ةيرمصلا ايل ايلط أيش هل كرتس نب ةقفنلارو ملا
 سؤ طلاو) اقر افيو اهقحامْيووي نآ جوزلليعف آلاَو كلذب
 هيلع لبجام نايب قىلاعت لاو ضارعال اة زول ةقرنملا نم
 تلبجع أ لضبلا ة دش (َيْشادضالاَترِمْحْاَو) ناسا
 تال ألا نإنحما هنت بيتا رضا اكف ويل
 حلا: 0 اواهجور نماهبيصنب
 نهملعرومجا (اووعهْستو) ءاسنلا ةرشع ونس ْنْإَو اهيريع
 اوعيطتْسن نلَو) مب جي راجف اريح َنولَت ار َنأكَهَساَب 5 هسا َنِاَف)

 ىلع (مضَرَحْوْلَو) ةبحملاو (اَستلاَنْيَب)اوْوَس اوس لْولِدْمَت ْنآ
 ةتنلاويصلا قاوم انو ىلا قب ليما لك الست الذ) كلذ
 ىهال يلا ةَّعلَحملاك) نعل املا اوكرتت ىأ (اهون دعه
 تو مضلا قلد هوي نا وعيت لا

 ب (امجر) ليلا نم مكيلق ىنامل (اًروُمَع ناكمهّناَناف) روما
 000 - او) كلذ ىف

 هرمغاجور اهف زري نأب هلرطف ىأ يحسم هبحاص نع
 يك رضملاو هملخ (اًكِساَو5 (اًكِساَو ذا َناَكَو)ايريَع هقذرني و

 كزلاانيصَءُدَولَو ضر الا قامو ت تاويتلاؤاَمِهْيَو) مهل هرب داَِف

 اكاصملاةدوهلا أ( لبق مز بركلا عمي تبادل

 افا تن ىأ(نآ)نارملا لها اي (ماي!)
 دايز« عيصواب /وزمك نال كك قوه الق (ق)ءوعيطتنأب



 انكم

 لا لْحَو ان( اًهيذ نيد انس اهلا اهي نم يجب تانج

 حال ىأ (ْنَمَو)اَدح هّمحرت كل ذ هاي دعو خالات

 ميسا سا ك2 يي ف َدِصأ)
 ا ءكارّدلا ضم اال كبنَم اب)اطونمرعالا عَسيَل) بانكلا

 وأ ةزحآلا لاما (ةيرجي اةوملْغَت ْنَمَو) اًصلالعلاب لب
 ل ٌدِحالَو) اجيال و) ثيدحمناو ذدزواكن ذل اياسدلاى

 هعنمي (اًريِضاَلَو هظفحي ٍمَّيِلَو هريلعىأ ( لنا نود نم
 - | واريد نم تاحاَصلاَن نايس (لعَي َْسَو) هنم
 هيلع املاَو لوعفمل ءانيلاب (تولخُذي كئلو أَو نصوم

 ده الىأ(ْنَمَو) ةاّونلا ةَرَعْنررَو (اًريِقَ َنْوَلْظُناإِإَو
 | هلمعضلخ أو داقناىأ (ةهخو لس نت ايد نسخ
 ظ ' هلل ةعفاوللا(ميهارلا هلم عساَو) دحوم نمو ظَو ن١
 | نيرلا ىلا اهلكن اي دال انعام آم ىأ لاح (اًقينَح) ءالسال ١ ١
 / هل ةّيحلاصل ا ايفص (ًةليِلَخ مه اًربا كَما رح َدَحتاَو)َحَعْلا
 ظ | ديبعو اعلْخَواككم (صآلاؤ امو تاَوْمتلاَقاَمتيَو)
 افصتس لزيت مل ىأ ةَرِدَقَو اع (اكيجم حس لكي ملكي هنا نك

 00 ل يو يا نلف
 اع نيم ميت اهّلا) مهل (لذ) نم اريمو (اَسنلا)

 قاضي عيتفي تريم بنِ نآرقلا بانك أ :
 00 5ئحْوَس ون القال ا ءاَسْيِل اا
 امدلا نوحي نأ) نع ءايلوالا ابا (َتوبْعْرَتَو ثاريملا

 ا ا
- 



 ه١86

 يي موسي دلاروم نم عريزعال (ِّننأ ةأَصْرَم) بلط
 (يومرلا) لاخي (قفإشُي ْنَمَواَمْظعَِرْجا) هلطلاىأ ءايلارت نونمل اب
 قا هلر هل ( ىلا ( دال نه نه محب نم) قحأنم مي ءاتجاي
 ياو د هاو لْيِبَس ءريَح)اَةيرط ( عيني ) تنزجماب
 يانا لسانك كاب نام يلتمىنلا
 الضو )ين دلاو نيبو هنيبت ناب لالضلانم ءالونال.

 امس هج ةرذالاى ف هلخدن

) 0 -3 9 

 تناول تو اودعن ماك نزلا ضأن اًناالا) مريغ
 (َدِنرَم * ان اضيَسالا )اهعدامعد نو دبحي (َنوعْديا ام (ْنارك)

 (نأةََحَل )سيل: !وتهَو امن هل مّيَعاصل ةعاطتلان عابر اخ
 ناجل قديش ناطيشلاعأ (لاّوَو) هتمحر نع كعبأ

 هوعد ا اًءوطَمم اًصوؤفم) اظح يصل ِدابِعْنِم دمع نم) ىل

 َيَنَم الو ) ةسوسّول اب حل نع (ْممَدْصلَم) ىعاط ىلا
 مس رمالو) باسحالو ثعب النأو مب الن أو انما لوط م,ولق ىف ىلا

 : اميلاب كلذ لعف دقو (مْ]َمْنَأْلا َناَرأ) نعطي (ن' ( نختم

 مم لحام ل الحا ورصكل يهني د 3 َهأَقلَحَنْرَدَْحْيْلَد مَشَآلَو

 همرطمو هءالوني (ايِلَو ٌناَطْيَفلَنْوَيَب نمو نم مو) لحأام رو

 يمنا لق بيرم َناَمْسحَرحْدَقَف» هرعىأ ( (َساِنو" ١ نع

 . دما قارمل لوط هذي يعير هيلع ديول انلالا

 نو ٌذجيالَ 2 1 قام َكِئَلوْأ 1( دلما وألا كل ذب

 «احلس ِتاَحْياَصلا اولَعَواَو اونم (َنْدْل ارا نول اصر اهنع



 7-0 1 00 ىأ منير اا 0 منام
 مز 6 َِش ما ٍِ

0 00 

 نك الأ منعّبذي د مرمأ ىلوتي قلو مولع نؤكي

 روما عطى رك ريغمب ءوي اين ذ وس مد نصو) كلذ د

 ( هظارْمْحَيْسَي غ١ هيلعرصأ5 بذلتمب مَسْفَكْداتْوا) 5 لظِمو

 يكد نمو ) هب (اهجر) هل اروُمحهلادِجج) بدي ىأ دنع
 َيِضِطي الو الع هلابو نال يشن هلت امن اًو) اين ذ مار
 (قئيلبخ تدك نعو)هحنص ىف (اًمكح العشا عاش َناَكو) هريغ

 لوف ) هنم (اَتيبِرب ب رع / يوب زري س0 اريبكاش ذ ((ئ يؤ )اريجصابت ذ

 0 00 َيِيحاَمت !ث)هيمرب اناس لمع لحل

 (ْتنمه) ةرصعل اب (هْشَمْسَر ور دهعاي (قيلعوت' يم الولَو

 نع قلٌؤلِْضْي ْنآ) ةعطموق نم (ئِنِماةَمناص) تررمخأ
 ةمهتخا نول هوو كيلع يتب قاب اضملا
 مهي عريل الضال ايو نال (عْوْس) ةرئاز (نمكنوُرْضَت

 وم هيهام ( كيلو ,) نارعلا كات كالا

 و ل ا 2

 حاجب روكديلا | (كالذ لَعَمن رمت ايلا دب جالْصل
 2 ملا هو م ان مع عسس#

5 
0 



 نيلوقدح يفر احل الا سا اع

 نمل نم عكر ليلو دة رو ةنشن نقاتل لا

 دع نروايدعهلاث ا حدطتساامهنماوزرتحلىأ
 اوركءا)اهنم معرف (ًةالّصلا ع ْيَصَفاَداَورن اهااذ (اًميسم
 لك طار اان عشا م ليلسملاب (هَّلا

 اومفاف)2 : ايطااَذاق) لاح لكى ىأ نيمجدطصم

 َنيِبِعُو ١ 12 تتاح د ةالَصْلا َن!)«فوقحاهو ١> (ٌةالّصلا

 اهَتَدَواردّقم ىأ (اَوْفْوَم!اضورنعم ىأابوكم (باَنك
 ةئئاط مسيو هيلا لص ثعب امل لزعَو هنيرخٌون الذ

 اوكشو دحا نماوعجر امل. مي احا نايفس أوو نايم. أ بلطف

 (مْوَصْلإ)بللع َىاَعَيْباف)اوضعضت (اونممالَو)تاحلرجا

 جارمن تود (تْؤأن او اموت نال ولت الر افكلا

 0 21 نك

 3 ا ني (وّلانم) نأ (َتحْيتَ)

 ووك نأ ضينيف كاذب هيلَعَدو ديت ههلَعَنو ديِرَت جنو مه (نوجُب

 | نه لمكَحر ئش لكب (ايل عاش! ناك هللا َناَكَو) هيف محم بغرأ

 ا ىروبم ” د.عاه اخ واعر قريبا نب ة يعط قرسو هغرص

 ل أف اَهقرَس امن فَ اهب ةيظءامزوه دنع تدجوف

 هْئِرِدب و هنع لد اه م زبأ ملَسَو هيلع هاهنا موت

 كزاولعسم منيا (ٌقححاي) نآرملا (َباَدك !َكِيلااَلَرن انل) لرتف
 لوو هين ذك مْدْظا) كللعأ (َكاَر اي ساتان يقل

 امم ( هينا ا )هزم اا ماجصخ ةرعطك (نينناعل

 6-0 يس تار مب تم



٠5 

 ضرأ لا ايرط (ًةلييس نودي الَ) ةقفنالو ةرهلا ىلع
 0 وردد هوم كلو ا) ريما

 د2 ا ل احس دل

 00 ار نواب

 ىلا يجنب عدزجج عقّواكقيرطل اىف شيؤملا لكي ذي

 | اهجرارومع يف رم ا تاكو وهلا ْلَع ةرجأ) تبن 00
 000 ملكان ضذألا وز تاع ِءْد رص داع
 .نيتننا ىلا م رآنماهودر نأب (ةالَصَْنِعأ اورصْعَت ِنأ)
 ات وتكرر مكلاني ىأ(" يمي نأ معحن ل
 يدا !!نآ ةيّبلات قبر هلموهقَسولَق كلاززا هاولل |

 00 نانا وتو درب ةعبر أر هز ليوطل ا
 (ئيرواكلا َنإ) يفعاشلا هيلَعرَو بجلال ال ةّصخر نأ حانج يلع
 اماسي ماي (تنْكا ذا ةرادعلا نيب ناو لع كون اك
 5 قحاذهو يالَصلاَمَن َتَماما ع ف انعبْنأَو هيفا
 «َئاطعَيلِ) هلموهنمالف بالمزكل ىف نارعلا داعب |
 ا زن اور ةعقا اتت كم هني
 يأ( ور مهعم ( ممحلْسآ> كم تساَق قبل يلا
 ب 0933و

 مسج سول سس هم

 2 0 ا اب 3 14 كويل
 م عضو كيس | نع) ةداّضلاىلا هاذا يوليو
 | ميدان كاءايلع نأ دلو ةَيْيَس مكن نويت
 ا وناكنانيلع حاتجالو) قاتل ادخل مالا ةل< 3 ةلما ذه

 مع حس حط بحر دبع همس يسم اصيح 4 صم 2 ١

 طم



 سو ١

 | هولتمف كلامو كسي ةسئاتم تاما يل *تْنل)
 َنِم اهيعاتم (اَيئَّدلاَد انجل ا|َصَرَكلانب نويللخت َنوعَتْسَت كيس

 | هلال هلشم لتصنع مكشخت هيك جاغم هلا َدمِحَف) ةمنهلا
 | مكلومد جب مكاوم 16 كامن مصعن فم مك كيذكأ
 أ | ةماعتْساِلاَو نامدالابراهتشمالاب (ميكعْدشاَنَسف) هدايا

 (نصفاكوالشالاو لضلذل ماولمذاوانمؤم اولتقت ناي
 | كوتشي الاب »ب مناف (اًريِبْخَنْولْمَتاَم َناَكَهَساَ!) مك

 ظ عثملا يرضي دايم نع (تدنم وللا نم تولع

 || تو دِهاجحأَو) او) هوجو ئعوأ دن امر نم ءايسَيْسا بْن ةَلعِض

 ةهياون اب نبع هاج هنا لص ْموِيشاَو حوِلاَو مب قار
 امياوتشالا ةزيضف (َجَر ة)رّرضل(َنيِدَع ِءاَفْلاَلم ْحمسْساَو

 ' فيككيزملاس قلو ف اينو داق

 نيِبِغاَمْلاَلَعْنبٍدِحاَجلأ هما ليهو ةنحبلا يسن اب كيور
 لفانم هنن لاك د)ةنم 2

 انإتوطنم 3 (ًةَحْنَرَو ٌةَرْضْهَمَو ةّماركلان م ضحب قواه ١
 | نسعأب احر ,ئايلوالا اًرومعوناَناكَو زر نيكل انهل قب

 | دْب موي اولكعف اورخاج لَو اولشسأ ةءامتف لزتو هتعاط

 ماقلاب ميش[ ةكيدللا م وتنلا نار دانك عت

 اى ىأ 0 مكمل نيذيوميهيل لولا وجا هارت وق دامكلا مَع

 (سفْعْضَسْسُم نك نر ذة وف عم اول اَو) مكي رم( جاكيت 3-5

 |م0ولاك اَق) ةكم ضرآ ضي اللاىب) نيدلاةماؤا نع نيزجاع

 تيا تا ف اوزجاهنف ةَحساَو وما ْضْرأ نكت خلا اينو
 لاجل نم نيفعتضتتسلا كو ف ريصم ْتَءاَس و هت مي ا قلرتمكلا

1 0 ْ 

 كر 2 | م ةوعأل كلي ٍدجنوُعْيْلجَسْسي ال) ن سدلا ل ب دلولاو و 59

 هج م ردسو ببحر هان مرح نما اص ةيصاصو رح جام ا مصمج جل دما وجم مصخساو هع سل ل صرع حل لاجل جه ماس مصل ممم وع اعل دعم نو ص ا يسع 2



 ٍء |ناكذ اول مب جب هلهأ ىلا ْ دن ةيدال و ةراعك هل تاق لأ

 ةم.نل له اكدهبع قايم (قاَكيم منو 2و كن يوه ْنِم وه نِع) قاونييملا

 تيياكنا نمؤملاةيدضل نمو تليها نايل م) هل تي

 زرع و» يسوم ناك نا ثصاتلث و اينارضنو اي دوم ْ

 اهدقف نأ ةيقرلا تجي 1 هلّساق ىلع (ٍةَنِمْوُم بف

 رِهَلَو هز اذكه يلع نوع انتم نس مايست) هه ا
 أ اًةيلاذخ زخا بور اهلظل اكرعاعطلا ىلا نامْتنالا ىلادث هيازكذي

 ١ ياش زعل بوصنتر دج مم (هتنكَن ع ديون) هيِلْوَه تعأ ىف
 اسطب موز: هل ازد امن ماهكع) هناي( عاق نك
 ْ ا 0 ام 1تضئامع ةلّدق دنصع ن أر( ٌنْوعتم ابو وم

 ب لاس سَ

 ٠ دع أ ( ظكخأ ا اول الاصح دااكك هجم رو

 نمي لؤؤم انزع و نانلا عاّمظع ابا هقول ةعاقا تحول

 8 يجر نيلشو عرجالو عيدنا هاج ده اوشا

 0 0 ارش تعا اهنا اراظ

 اهدة ينو يكوغنأ د يح اقنأ
 قهر نعلا هيش قدي نقصا ديعل نيب نأ وتلا كيتسوا

 2 تو نئعلاكي ذي هنو نضانصد الف ناز تضيالالتتينأ

 ةزامثكلاب وأد مذا وهو ل نا ةليجأتلا أسما ةغضل

 ومو مهن بن ملت ةياوصن نمر فد عام قزنو 7 |

 هوم ةيتتاواانيِلَع إساَماولاَمم مولع متشاخخقوسيا
 رتبرفاّس (مكَرَضآااؤوَس يذلا ماابي هفعاوفاتشاو
 نييئضولاىف ةئلثملاب ة ارق (اونَيَبَسَف هلالي رد احل

 3 ةّيجااو اود لأب (مالَتنا ميلان اني اولْوَمَت الَور
 قالا لق امانه لا ةداهتلا ةءاكلوقب اي نالاثأ

 اع دم ١ وج يوسع م ب ل اس ل لج و دم مس به وصسسسسال دمعي همس



 بو

0 0 0 
 ”يلاوتلا راف كول راح نان) بعترلا هم 2 0 2

 اي يي ا
 ارمكلا اب ضلهموق اوس يرق مكدنع ناميدلاماهظاب مي ا

 2 ١ هي ذ (ثك) نافط غو دسأ عهرت هيلا اوعّج
 من١ وثودس ا اوعفو لاميفاوسكزار دكرشلالااوعد .

 (عيوتا نل ااوعذُد) 5 فر وكانق كرتس شل

 ا قرف ادار ةارشالاب ( وليف ) مكنع( ماري اوكي
 انامل 26 لع اك انلعج كيل دور موخدسو خل ْفَمُت

 ' مهر دذل مهي رهتق مارح اناتئيانا جر 1
 |هنهردصي نآ ىقْيَياَم ع 0مم وم لست ْن : 2

 امم م1َتقْنِمَو) دضق ريم هتف اطنخ 2
 ذيرجو) باَصأف ةزجتوأ ديصكو 5 هريغىر لصف نأ أب طخ

 أ نم دوم قسم وم) ةرس ييَبَقر) قع عْنريَخف) املاغ لمعي ال ام

 0 ةنيقوىأ مِلْعاَل) مار وم - هلع )هيلع

 انِيبواهتعاوهعب نأب سلال اَوُهْدصَيْشآ"لار
 دوبل تانبا نكت ضاخت تن نورشعغل بالا نم -ئامابمأهنسلا

 م كل
 نينس ثالن لكمهيلءةعز وم جِرملاَو لصالاالا هّيصع

 من اب طول دل د تصب مزم نعل ١

 ملا (ناكنايت) فا عفر ذعتن اغيل الإ ت رب نؤ اونَي اونمَت
 ةمؤ يقم مؤ وهو يك بحقي ع مؤقت | د -- 6 ور 2

1 



( ١ 58 

 انام

 اكلت اةقياملاو عوقب راع ةنسلا تع 3 ٌرر هنمرت هيلع ىزاكق 0 0
 0 ا

 ا

0 
0 

 2 كلذ
0 

0 
 ع
 ! ل 0 ةير ل م” 0 2 0 8 0

 | نوكقرف (نتدح نيم اما ىف) حرص مكاش امى 0
 8 درى اوبل ول 0 !هنل ار” 5 نكي ١١م ةرناَو

 اا كتبو داك ري د 9
 تو زكر ونت اذكر ىذا نااعيرط قيل

 ٠ 0 هاورهشأ ناو مجولاوت نالت وأ
 | اىماَوأَو ماْوَلَوَت نار مم امبا قمم ةصيعصت (لالِْبَس

 دو يح ه الفاو )شالا (جو 2 ش) هيلع هامل ظ
 رو اًرِصْمالَّو) نولاوت الق ماد دخت الق
 تبوك توم ليا) ناي (تولصص لا الار 1و دع
 يتساده ايمان كرهت امالاب دهع( قايم

 | افلم دل اعأ) أ ا تع ا
 ْ موهنضَثنأ )نع نّه .زودص) تفاض (ٌتَرِصَحِ) دوو مول ١
 مة ميكم ١ حدس سدا ئاد همت م |

 ما



 اسك
 يهم جو ن7 دورس تحسم
 هم مصب ص من ع ح

 يتلا نول انيك دي يمر هيلا موقعا نك

 ادوارد ننال يدب لا ١ نق امو
 از لهن وايش هنن أوما طف انت ينك ياا هنن
 ظ لصحلم سَ هلع هعا ل يّص قينلا يارس نع ( رم أ مه ءاج

 0 31) ةممزطاب (فؤتممأو اررصنلاب (نسألانع
 واعم اود كنينهؤملا ءاًدَعِْض وأ ني اتمام ةعامكي لوزن

 ا

 نم ىارلا ىو ذىأ (ممرمآلاِلوأ لال وسَرلا ل !دربخا
 وهلم (ئنمل) هب اوربخ حم ءاوتكتول ىأ ةباًصضلارباكأ

 قيلطودوعتتي تواطْيَْسْسَي نيِنَلا) الؤأ عاني نأ بس انما
 | ةلْولَو) )مالا وأو لوُسرلا نم (مخم)ن وعي ذلل مو هفع

 0: : ك0

 , الذ كنت رحم

 تابوا قرر صنلاب دوعوتم كناذ كَدِعوولَو قلت

 يا 1تاةتار ودك يبن
 نحيرحال هديب ىسنند يذلا ْلَسَو هيلع هللا يصل اضف ممم
 | كف ئرغشلار دي يلا ابكر نيعبسب 0

 ا متم مينو لَو يف بعرلا ءاّل ! يا ١
 بسسانلا نيب (غْمْسي ا اا

 ١ جل نم (بيبصتن هل نكي) مرسلا ةَمَهاَوَم ةيسح عاقش)
 نك هل ةمل اذ (ةَكَيَسَرَعا هل ةمل اذ (ةّيهَسءَعاَدَتس عع نمو معشت موا ابت همر

 لاق كاكواببس باول لب بيس قدك
 اي قت راو لعام دحأ لكى ذاصفام دتقم يه اع



 :ء 7-000 0 000
 || قوصَمَس ءايلاك .انلاب (نولظِيالَو) هنيصعم كريب هللا اَمِعا

 .هوفوكت اهي اا ايي ارا دهاخ ةاونملا َةرْمَفردَق «َةلِيسَق) اغأ نم

 ةعمب ع( ةكدسْم) (ةيلئسل) نوصح يورو كْوأَو ل
 (ةنسح)دوهملاىأ(ينضت ناو) تويملا وخلا

 22212 07 ارب تان ةترايسو

 سو هيلع هتلعمّلا ص تلا مو دق نعوم هل لّصحلكءالبو تن دج

 ْ مل (لق) كيؤشمو نوعا يكل دعم نالوا ةنيئدملاا

 مولا و اَي) هلبق نم (ضادَنِعْنِم) ةنيشلاو ةدسح ا نم مة
 ['قلد قي داو ئهْميَن نود اتينا ع أ نعمت نود ايال

 0 ايداقم قدرها هجره مبيت ماهقتشا امو مهلا

 ||( ريض ىتسح صر ناسضالا اهتبأ 10م ا بوطف كماتقيأ

 ٌْ ةيلاب عمم 221

 ظ 5 20 1
 أنو هنا واع نق وترا عطب نسا كانا د لع 0س
 | طين مدع كانْل سر اق) كتم الف هتعاطنعئأ(َكَوَح ظ
 انوا اذهف مايخف مما انيلاَو و ارنذن ليرتهل ارعال اند اح
 نان رش اكوا زا قوقفانملاو ؟ َنْولوَمَتَو) لاتعلاب مالا
 ةَقلراَط تيب كدْدِعنم)اوحرخ اوزريا داَو) كل (ةَعاض)
 0 ىف ءاتلا هاد اب (ممم

 مكي 1219 ) كلنانصعىأ اطلاع كروضح ىف كلا
 | ضرعأك) هرلعاوز اسيلو هن اصف (َنّوَنَد وميسي امل بنك عأي | 1
 هتاخلا) كيداكن ادب قذ(ول لك (هللا لع لك كرت )خلاب هلا 0



 حتت

 نسا دهشتسي لولا امي نمو ةكْلاب

 1ك اوال ز جا ماش (امِظِبعاَوْجَأ م يود فؤَسف) هؤدعج
 يد (مَناِلِم سف) ل معلا نم مك عن ام اللىأ خجول ماهمس ماهفتشا (َنوُلَي

 أ نار ولاوِءاَنِلاَو لاجل نم نيِفَعَ ضتسلا)صيلخت يف (قزا

 ا /ٌنوِلْوَعَت نزلا ر مم ىأوانأ ثنكامْنع نو ل دعم نترانكتا معضل

 ارضك ب اهكمأ اغلا هك قيما هزه تئامجيخأ
 كا دل زمان لج ا و) انروعا ل ىوس (20وقن ل زم أ انِل

 : يوزحلا مزعل رشد م ادد ايشادو مةانعنم
 نب بادع ِّ و هيلع ل

 ( كبدي وفك لهل يق نيا لات ما ا ناكل. هاب
 معاج و مهل راككلا ىذال ةكع ءوبلط امير امك انِقْنَم

 صرف (بن (َبِي اذ ءاكرلا اود( وة الَصلااوُمَساَق) باص لازم

 , يناملا» نونهاذجت ( (نونبم مم هاو !ًلاَكَلا ْمْمَلَع
 | دَحاواوما) بازع مهبجيشتم) لتملاب ما ٍذعى ارامكلا :

 ا ة امل ب اوم لايم ع3 ْس أ ببب بيسو مل مميش نم (ةيييخ

 يارجال امر ةّيشمهاجلف ىأ اه دب اًمواذا هيلع
 نجا ارح الم ,ةلاولا يلع كيك لإَنَيَم)



 ا لدبل اوعمفرلاب قيلت الا
 2 لوكيل تاك هيتوَسعَوياَماولَعُم حمأ

 دانك ميلر اويثول ىأ مّن .دق) ماراعال امين اتي َدَسآَو

 7 اًمجأ) ان دنعنم مان ذل نم
 دان ديكترميلة لاوس ا ,امتصلاضعب لاق حجقَتسمم
 | لزنس 0 نام م لمسأ يمت ىلطلا تاجر دلا ف تنأو ةنمجاخا

 ّْ | يذلا مَمَكَتلواَف بام امي لولاه علو نلف

 || باص ال صاؤأ (َنيِمي دصلاَو َنَِجْج 5 نمل انآ رع

 |يندملا ( دهلاَو) قيٍدسَسلاَ قدا داق مهعل ايل الب
 وقرا َنْسَحَو) ركذ نمر يلع (نيِجئلَصااَ ١ هس 0

ْ 
 ا

| 

 هن
 مك أ

11 
 تك

1 

0 

| 
0 
 أ

 اد ونصح لو موك دايرو ماد ايف عت عممْشي نأب 5 هدب ءامفر :

 ةففديسلا ةيلاعلات اج يدل مهن ممص ناكن أو مهعم |
 ا

 را َّلَضَمْلا) هربخأ دتيمر كذ نم دج .وكعأ (فيدرا

 مشل قيما وب ب وقاوَوك مخعاطب هوان منام

 00 مب مريخ اًماومثُك يأ

 هل اولظشمتَو هنياوزرتحلا أ كو دع اع نع( 0 ٌذحاو نحانمأ

 ١ 20000 .نيكرتبم (تيآبن) هلاتقو ىلا وصمم أ مي !وُرْعْم ان)

 ا مرر نمل كج نار ) نيجقجم يحاور وأ نارا
 أ هاج رباصصأو قفانل اها نينفادركك لاتملا نعّنرحأتيلا

 ف تيس نو حلل لد ملا مالل امره 2 5 لعملاو ماللا اطلاث يحرم ممم
 سم د همت الق َلاَق) ةمرهرت لسمك ةييصم

 قصف كك اصأ) مس مال ناو باصافارض احدها

 اهرساو ةفمنحم (ْنآكر ام دان (َنّذوصيل) ةمجعو عفت ( هدأ 7

 هقول هنو كنا / ءالاو ءايلاب 1-2 2 ماك أ فودحت | 0

 تما عن أدق هلوفىلا عجل ذَهَو ةمأ دّصو ةقرصم رس
 ! ابواب ل



0 5 0 0 

 اولامكي ناو دعا نيوز فشالانييبعكوه نايل |

 (ًدينعَب ال الص ِضْيب نأ نامل دين ث )هولا وي الو (وب
 كمن ًارّملاىف ل !قر قحنانع

 | (َنودضَي ندمان َتْرآَر) مكب ككل (لوُلمَرلانابَو) محا
 تيوحتسد هيك وو كرش لا تالق

 رطكلانم ( مدنا ثمَّدَقامب) يوقع( ةّييِصْم م مم مْمَب اصا د

 ادلزاج الا اهمراّرملأر,ضاّرعال اذعتوردتك اى

 ةمكاجلاب ليد َرآ)ام ناب نولي ) نو تصي لت فوطمعم

 نيمص زي اميل أت (ّعيِوْوَنَو) الص ناسا |) .كريغ ىلا
 ناجل كتر ٌكيَلوأ ) قحا م ملت تع

 _ ( ممَعْوصرِع ءاق) مهر دع ىف ققاَمملاّنم (ْمسْولُو فَ

 ميسا ) نأش (ىْرْكهل لَكَو زمن آس

 اَمَور  مثزمكنعاوعجريل هرجنراىأ مم واريؤم (اًةيِلَب

 مشان ذإب 0 امين (عاصإلالا ٍلوُسسَر ْصاَنْإَس رأ

م (مسضن ًااوْلظ ذا مءاْوْلَو) فلاير ئضعيلال هشلاعأب
 

 'مضَرْمْعتْسأَو هللا اورَسْغَتْس اَو) نيرغ ان (َكأؤ ابر توغاطلااى
 هلو ُذِحَوَل) ناشل (ًنغَت باطما نعتانلاويذ (وُنَرلا

 َنوصؤود الر ةرْياَز ا (َكِنَرَوالَعر م/ (مِجررر مهيلع كراون

 فاو مدجال ا هل طلتخا جبت امم كوم َتَح ِ

 | اومسْمَور )مب (َتْيَّضَه اًرم) ا ؟شوأ اتي يرحم نأ

 ظ اكان ولو ةطيتاتمر بع ني (هيشس) كاكي وداني

 ع اك لخكو أ خكشن [اولَْْفا) ةرشفم (نآْمِهْيلَع

 ا هو ظ | هيلع بوسكلاع أ ساو خا كان



 ١ || كون هزمجدال ارب زعناكهلا ّن) هتدش وسامي َباََّعْل
 لِ ذل تاحاَصلااواِءَاَوَم اَنيِنَلاَوا علف مكحا
 ملَوْرأ مره ادب ايو ني دل احدا آلا اهتم نمر تانج
 ايار قليِلظ الظن لد َو) ر ذو لك ض.يحا نم (ةَرهطُم
 انامل اود وم نأ كرم ايا نا ) ةنحب ا لظووه سمت هخيناالا
 هللاوضر عَحأ ام. تلزنن (اًهييهآ ىلإ ) قوّمحل نم هيلكن موا
 امل ارسم اهن داس يحج ها نب ناعم ةّبعكلا حاتغم هنت
 تعول فاَوو هعمرو حصا ماعامكم حسْوهيِلَع هلا صن اهدَم
 هدرب لس هيلع هسا ىلصهالوسركر عأ هعنمأ مل هنا لوُنسَر ةنأ
 ةياالا عع هل أرّمنم كلذ نم بيف ةدلات ةدلاخك اه لاتىدهبلأ

 ةَياكلاَو دلو ىفقبف ةّبيش هيحال نومدنعءاطعأو لْسأق |
 حا ةيبرقيربتعم اهمومف ضاخ ببَس ليكت درو ناَو
 || هللا تالرذعل اباوع ْنأ) كرعأي (سيانلاَنْيَب منكَ ٌذاق)
 ًأيشس مذ أ ةفوصوملا ةركدلا امىف معن ميم ماغدا هيف رعب
 اًعيمسَن ايهما َن) لدعلاب كادت مالا مي دأت (هي”كضعي)|
 هللااو غيط اًوْساَنيذَلا ان اَي) لع مي امم (اريصم) لاعياملا|

 (ميماءالولاى أ (ٍضآلا) باصص أ (ىبوأَو َلوُسّرلا اوعيِطأَو
 متملتخا (؛مْمَراَنَت نو هِلوُسَرو ههاءعاطم ورمأ اذا
 هنايح هَّدم (ٍلوُنسَرلاق) مب انك ىلا ىأ (ِهلا ىلا هو دْنَم ضب ف)
 هللا َن وصيد 'عدكن ل) اهجم هيلع اونمشسكا ىأ هتّنْش ىلا حب و
 قمل عزانتلا نم مكك (ٌريَخ اممِلادزلاىأ (كِلة ألا عوني و
 تح دوه مضتخا ام لزنوال أم (ًاليوأَت نَسْحَكَو) ىأرلاب
 || دوملااعوو امي مككل فّرشالا نب بعكىلا اعدف قفانمد
 ضر ملذ ىدومهلا وطقم هاي أذ حسو هيله هينا ىلا
 نيكو انهلل ل امض كلذ ىدومبيلا هلركذ قر عاّيساو قئانملا

 لاّعف



 |ردق لي البنا سهل عا نس نيج انوِلطتال و) نام ناميالاب
 تم نك هلال نوُرَعُسَي فيك ايدجتم متم (زظْنا) د ءاونلا ٍةرْسَف
 فرشالا نإب عك لزنَو هاني ايبا ارب يكد: كلذ

 اتضور لي ليسا وهارد ككاوم قال دعب اا ادع نم هوخحنو

 . حتر هدو ةيراعو مداني خالات يكرتشا
 (ةيالتلاو تبي نوني وش باكل 121101101 2

 | هب امعأو نايفّش ىنأ وزر ىو شرعا ناجم
 قس تيان و اليس ىو نضل ىلا ا

 لاتتلقو دي مال عفنو ىنإعلا كفنرت نيضلاى رت جاما
 اعلغأ) نأ د عا الؤمرمرملاقراذَو ملا عطه مما ؟نيد

 | نتا حس نِنَّلاَكْنَلَو ار اًميرطموفأ (اليبساونمأ يدل ان ١
 اكرر دع نم أحن ام ( ويضم ذل جت ال دج ند نا هيلي نم 0

 ات اكولتهنم ئشوهل سبل ىأ كاملا نم (نلذملا نم كيِصس هلا لب
 + | موتف ةرسالر دو اهات ايش يأ (نيِهت سانا َتْوبْؤْن الناي

 3 قونلائىأ (ساتلاتو دسك لب( أ لب (ءارمهلخي طرَمل ةاّونلا

 3 : 25 نم هيه نمد آمان ام ل مَسَو هيلع هلل للص

 ننسي ارنولد وخفت

 8 بالكل نايس ووو ةوىسوكا هدج (ميِهاَربا 010000

0 

 ظ 7 اطعام مانت وز ةوينلا (ةكححأو
 ' مجرور 2-6

 | ضرعأ ( ٌّدَص نصمم ماعو) سوه يلع هن ص لع (هب نم

 :(خولتلا قوس 0

 مهاد :ره ُدولْج) تف حل شيلا اوت

 ويلز تصر مط للا هامل داعتنأب ا (اهرنغ



 ا 8 2 اون اهني تيد م مديكنم سم مكانا 5 رص قكرد

 ءاروملاف نا لزن ائذلا لا 0209 نوري وعر تع موق

 ْ 0 ماوولا (ويضاَوَم ع ميو هيلع هللا ليصنع ت تعدم | ظ
 ا (اًرحرَبَس م١ يصوم مأاذ ا صولا (َنولْوعَسَو)

 مع هلل فج ب يور كمل ينقع كا اوقا

 ا
 0 يا ل برع ميلر متطلب تس ةيلك قا
 انقاع قانا 'اَق خم اؤلو) مالشالا (نن (نذدلاف ياحدق|

 | هب طخ كيمدقو ( (انعي 2( 000 تيفال ىأ

 ب 5 دولا د 0

 7110 الو مرعك 0 ا تح

 | تاكل نأ ل لاب: اصارقملت نادين مخ
 ءاروتلا ني (مكَعم لق َصْم) نآرقلا نم الرتب اهدؤصا|

 تالاو ناز اا 2 تا
 ا

 دحاواهول ءاذهال اكاهلعجف (اهرابذأ لع اَهَدْرَمَف) بجامنا |
 0 انضأ) اخس ملاكا شرهم (منَمْلتْوا)

 هنادرعلْسا تزن امل لوُنعْفَم) اوعْفَم) هوا (هَشأَرم رمان اكور مخم |
 لت در مهضعب [ث الو طرشب اديعو ناك ليعم مالّس نبا ||

 دمي نلمح الهلا نأ ) ةَعاسلا مايق ين عجب د رسلم نكت ظ

 ظ بوه للا نم(للد) ىوس (نوثارَمْعَتَو بر ارش ااًرسالاىأ

 ءاثب نمو باذعالب ةنمجما ل خدي.نأب هل رتل (ةاَميِجَلَ

 هل اي ذاب ْنسَو) ةنمباءاخسدي م ميو ذب نينبمؤ لأ نمّيدَع
 نوم ناار ل )اريبك امطعرابنذ 4 1كرتفادَعَت ظ

 ا !

 (0اييش نسر رهطب (يرياطاِلب) مننا مةيكرتب مالارتل|

 ناميالاب



 ْ يوك أو (ضْرال مر: ) ىؤسنت ىأ نيسلاف اماغدا م

 |ىتيلايرذ كلا لوتيترو ىرخلا يف اكدلوهر .اف اكهلوهممظعل اهلشم بارت

 رض تقو ىف هولع اع (كيَحهمنومكيالو ابان

 ظ َنْيْذْلا ام اَي) نيكرشم انككم انبَر لاَ نولومَيو مدومكي

 | يع رات غنات) ًاَو)اولصتالىأ (َةالَصلااونَرْفَت الانس
 اهم لأن م

 | لازناوأ حاليإب منج الَوراوصمنأب نر ماو

 | (فيربإءآلا) هرنعو هرم ع قلطيوهو لاما لت هبصم و
 مكلف (اولِيَتعَت َقَح) نيرياسم ىأ قبرط قيس ىزاتحب
 دالاضو ناي ردا اكتمل نالرؤئاسملا ءانْدَبْس اَواولّصَس نأ

 رنغنماهر ماهروبعآلادجاسملاىأ ة ةالّصلا عضارم نابرق نيوهنلا

 ف. ريس لعْؤا) املا مرض اهض رس (ىَّصْرَم حك ا ا,و) ثكم

 ليام ملح اجور نود دم وأ بنج مدأو نيرفاّسم

 ياَنَيلاْ كَسَمالْ ز1) ثدحأ ىأ ةّجاحماءاّضّمل ّندملا ناكل اوه

 هلاقديلاب سما وهو سللاىنعم .اهالكر تلأ الب ةَءارَف قر

 | نبا نعَو يسلق اب سجنا هي قحاو يتداشلا هيلع قرع نإ

 بلطلال ؛ةالّصلل ب نوريطتست (ةاماو ْدجلَق) | (ئاماو دج لق عا ارجناوهسابع

 او دصت | (َومَمَسْف) ىضرللا ادعامم ىلا اروع شيتا
 0 اوبرضافا رمان طا هسا تذؤلالوخيدب

 0 5 0007 و

 و (باَتصْلاَّنسإ ٌنصراظح (اًيصئاوتو َنْيْدّْناَىاَرَع : "1

 (قيبَسولضم نأ نو 0 ور
 ا ملغ هئاَور مهلثم اونوكتل قحا قير طاوثطن
 مهم مكاطضاح يو كو ين



 يجي ارامي ارز بسنلاو ار اوجاؤكنم بيرملا(َْرَصْلاىذ
 قولا ِبْنَحياِي يِحاَصلاو) ور بسلا ءارا عكف كن ديبتلا |
 ىنعطتنلا نيسان ةَجوْرلاْلْيَفَو 0 ]

 ْنَم بجمال ستار ءاقدالان نم ي5:1 تكاصاعَو

 دريم مَنيِنْلا) قوا ام سانلا ع ارو رانك
 نومك رب للاب ساّدلاَنو مايو مملع ثحعاع (َنْولَخي)
 ركخدوبلا مو لالإَو لعلام (ِهِلْضْفْنماَنآضاَت ام |
 هريغدو كلذ (َنِرْفالاَنْدَّمْعاَو) دي دش ديعو مهل أدتبللا|
 هِيَ نيذل الع فطع (َنييذلاَور ِدناَها اذ يهم َدَع
 َنْوسْون اَلَو) مل نيث ارم (سرّنلا ءاَبي مهْلاَوْمَنْوَمِمْنِل)
 نكي نمو ةكملهأو نيف نمل اكهرخدلا موي ابا هنا
 نحب ن0 هلك أب لمعي ايحاص 0 ا

 اوقفناورخكلامؤلاو هن اياؤس اول مهلا د امو)وه لّمْيِرَف)
 ماتهفتشالاو كا: ىف يلعب رض أى (ْذَهأعهَفْرَراَم ظ

 مهأمفررضلا او و هيفرّرْضالىأ يردصمول وراك الل

 (لظيال هَ هل َن)اولعامب ميز اين (ايلت م هنن اكوز هيلع
 نرم اصف نأب ةزخ ىغصأ (ٍةَّرَذ) نزو نعنع زادها

 نم قيسكا ةرذز نلت نار ماَيْيَس اع ديزبوأ تانّسح
 ىلارشعنم (اهفعاضي) هّمات "ناك مفرلاب ارق ىفرقنمؤم

 هال خود دي بكنل اب اهنعضيم ة ةدارف ىف و تئايعيس نمزمكا
 (َفِيكَف)دحأ هردّميال (اًمطنعار ال ام عارجأ) ةقعاضملا عم هدنعنم

 الكب اهيل بتم ويسكب وم لك نمانجلا 3!>راذكلا لاح

 موه شووي الوم لع) عام (كيانثجت جنوح
 (ىَوَسَن) نأى أ عل لوس دل اوصعَو او رمكَن يدل د وِن) : ىلا

 ل يضل ىف نئداتلاى حل فذح عم لعاتلاو لوعنملا ءانسلاب

 عمو



 ا |سسد تلاوه ثارولانم موه واتس مينصن) نال الا( هو ال
 | 20 اال 8 ينس نوع لص لعن اجنات!)

 وموال امزلا) فيي ىلذأ موضع مارال اول ماحرال ااولوث'ى هلوعب

 م نمنوب دوي ؤي اتلالع)ن )نوطلسم
 لعل : نبلغ مه هل هزيضغتب ىأ (ضْعب َلعْمَصْطباَعأ هله ب١
 | توت نو) نهيلغ (اوغمنأ امير َكاذرِيْعَو ةيالولاو ءلسحلاو
 | تاظفاح) نهجلو زال تاعيطم هتان 5 )نيم '(تاياضلاَ

 : يعلو )نهجافدأ | ةبيعى اهريعو نيجو رمل ئأ (بئديعلل

 0 3 رود قوم[ ناللاع) حاقد ال ا نهيِلَع ىو أ ثيح (هلثا)
 هلله و هوم ( نمو هز مآ زاعأ ترهظ نأب مكل نم ايصمع
 | نربلظ أ نإ خآ شارف ىلا اولزتعا (عجاضْلا نحو نهرو ره أ2)
 ا د اب نجري م مدل حر ! مريم ريغارض ( نطو يح .ورزوسسلا
 | نيلع ك2)اوبلطتم اوبن الف) نهنم داري م ( مَدعْطاناِف)

 سم مصمم

1 

 ان اقر ١ سلع 22000 ,!)ايلظظ نم رضى ا اميرط قيس

 ١ 50050 .يقاتطر خلع مخ نارز) نهوجط ظنا كبف اين

 ظ امْنْيَب ناقش ىأ عا ءاستالا ةفانمالاو نيججوزلا ند (اصميم)

 ا مراوأئزعهأ صراع ظلي ج2 اههاض رب اهيل الاوكعب از

 ا صوعلوبفو قالذح ىف هك جوزلا لكوتو 4 هيليطأ نساك
 ْ ملاطلا نإ نارمايو نادهتجت عالتحلال أى ىناهكح يه ]كوتو هيِلَع ْ

 5 اديس نإ) ىلاَعَت لاق ايار نانا ناترفيوأ 0
 ادا نيحوزلا نإ (امْنْنب ناوْيوي اًعالْص رن
 هنأ تار

 ١ لك الع َناَك

 تفدخ (هلاو ٌدْيْعَو هشأاو ليغ ور ِهاَو اظلاكنطاوبلاب ليوم ىش
 حل ردا كا راوننمل 1 قأيشرباوكرتْش الور

 ي01ز نكاَتللَو تالا بازل (نرتلاىذب رق هاج



 , باو
 اوس يذلا ابث[اي) تاوهشلاو ءاشلانعربصيأل (اًميِعَص|
 نزل اك رشلاو مامملاب ,لطمايلايئكنب كاون ولك اال
 ةدارفوَو (ةراجت) عمت (َنْوكت نأ نك و ميصشلاو

 ٍِضِلَرَثْنَع) ةرداك ةّراجج ناومأ لاومالانوكت ىأبصنلاب

 ) مكس نافل اهولكات نأ كلف تنم بيطر ( كن

 ةيبرمد عحلاَو اين دلاىفن اكايا اهكالك ىلاىدؤيام باكتراب
 كِل ذْ[َحْضن ص ذد نصو) كل 1 نم يكل هدنم ىف (اًيحَت مكب َناكمَشاَّن!)

 ديكأت ماَلظَوِر ان قطو لاحل التل ازواجت (اناَو دع هنعحءاميأ ||
 َكللذ ناكو) اهب قرتحي (2ا5) هلخ دن (هيِلّصُم ٌفْوَسُف)

 دّرواكمَو قع َنْومساَمَرْي اك اوبنَسُع ث!)انّيه (ًريسِن هنالع

 ا نعد ةقرَسلاَوابْرلاَو ل تما اكديعو هيلع

 ضغايتا 0 دع ا :
 1 ر 0

 هنا نع ناشي داق اعود اهمانم
 انَدْيل ةلَس ما تلاقاملتلزن ٌنهجوزف ظ نحو نهجاَوزأ

 نس الارجل لثسانل ناكر دال عد ْ
 متدجحلا ام لَم نمهَسَأ) اهءودو ةزح«

 6 ؤسَو هنملال هنو (امَلَع م لحب
 21 نوطحي ةيضع (ىلاوت المج ءاسنلا:ل اجلا نم
 تا لاملانموهل 21250 نإ ديول
 دّيلاو  مشلا ىنحمب نيمي عمج مكايأ) هنو دو فلأب
 ثدالات ممم لع ةيلهاهياىف موتم دّهاع ني ذل ا ءاملحتا ىأ
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 |َنهِلاَوم (نهلِجَأنْذإب نحوك ا) نهحاكن نم اونمكت شن

 ظ (ٍفوُررْعمأِب) نهروهيم (نفدوجُأ) نهوطعأ نحو (3)
 يلم لاح ئادع (تِاَنَصْخم) صّصنو لطم ريغ نم
 رس نسب نؤدزي ءالخأ (ناَرَخآ َتاّرِد لأ ت تاَرْويْمال و) ارهج تاّيان

 |( نجؤزت لعاذلا ءانبل ان ةءارق نو نجؤز (ٌنِصْخحآ اًداور
 ا( ٍتاَصْخ لعام مضر َنِْمكَعَف) انز (ٍةَسِحاَعب َنْوَت انو
 م (باَرَّيلاىِمز ندر زار اكبالل اش ارملا

 مل ديرعلا نهيلتس اَعِيَو ة هس

 مجرال منأ َةَر اوال لكلا بوجول ارش ناصحالا لعجي
 و حب د ويدل امن ىأ (َكِلَذ) الصأ نمل

 انزل اب سة حملا ءاصاو انزل (تنعلا) اخ يجوب
 فال كبر نقلا ةوعلاَو اتلاف لاب اهب نذل
 حاطتسا نما زو اهيحاكت هل حي الف ارحال انم هؤاخيأل نع
 تدل ء ايتف نم هلوقب جرح ىتف الا هيلعو ةّرح لوط
 فرص ْن اق ) فاو مدع 00 : 2
 ناز قير اولاد صتالا كاري تا ِ

 0180 نيب هَ 51 رط) كلذ و ةعسوتلاب يي
 تا ب

 تويبو) موعبتشن ميلا 0

 2 8 هلاَق) رداع 22 ُ
 دويكلا ) تاو اَنوُنعَسَي نب نا لِيَ َو) هيلع ىنبيل هر

 ًاوللعت (يظع ليم 0 نان ءاَبؤل از سول و ىرايصنلاو
 "هلا دن ير مهل ثماوذوكيذ خيل م زحامت باكتراب قحنانَع

 ناَسنِإِلاَقِلْخو) اكتم 2 لترسي 5ع َتْيممم نأ



 5 ياض نياكي ار 0 /حاوزأ (لئ.الحور نهوجَفَراذاذا

 نيب وعم ثأ وزو هئلت الح حان مكن وجَدْنِبَت نم الذب

 ةناشمل !اصم قلب و حاحا ها (نْئَتْحْدالا
 يل-عهدحلَو لكك: زوجي وامل اخوأ ممكنا حمجل
 || (فلس د امر نكل (591) تحاو أطيو اًكءاههكلمَوداّرفتالا

 لاَ هيفوكتلع حانجالاةركر ضعت كتلك نمقتماجماف
 تاذ ذى م محرر ىول البق نم فلس امل ايون 3

 اسيل مر جبا جاوزال !تاوزئى ا (تانَصْخب اركملع تمرح (قر

 الو أ نكتار تمر ثارح نهجاؤزا ةقدانم يعن هوكت نأ

 ناو نهؤطو ملف ىبكملاب مالا نم (5ك1:1 تكلم امل
 هنأ ياصو ءاريتشالا دب ببحر اد ىف جاور ٌنهيل ناك
 كيل اهلل ءانيلاب محو مكيلع) كلذ بكى أد دْصلاِلَع

 ||( ثألل ءاسنلارم ملم زحام ىوس ىأ كد ارو امس
 (نانصخ نم وأ ٌقادصِب دصب (مباوم اي)ءاسلا اوبلطم (اوتعَتبَت
 نيل -- ند اق )نيب ا - نيجقرتم

 ظ 0 :

 0 اوم هلا ع خا ص 7

 ” عا قأو تيانمْولأ كييك خرم) مكني 55 ا
 ماعلا اف هيلارث 0 250
 حاكنب سني أت ا نه هيف َةَرحلا لضنت ةمأ برو اهل يضف

 عاج نولاف اوس ّنضَو يد ىأ (ضْيبْن م” كضْئعَب) ءامالا



 5-ت

 ا ب )دق وراهومَمل طن اباحل دب اه ذخأ

 ةنيماونخأت الور افا دصاريثكالام ام (اًراطْنِقا تاجوزلا

 | دنس ل سس مامن !ى)املظ نام نو ذخأت ايس
 وذ اَدَعْيكَو) فرات قر امكن التو و جوملا ءاهفتس ماهفتشال او لاحلا ىلع

 1 عاجلا (ضخعب لل ضب لا كَضمَب) لصو (ىصف ادق و هحو و ىأب ىأ

 يدش اطيل )ادهع لّقانيم كن ْنَحاورر هدر رعملا
 ناّحإب نهحرستوأ فورعم نكاسما نم ب هتلارعأ اهّوهو

 ( نكل 0! سلع ا. 0) نمىحمب اماْوَحكتَت الو)
 7 ةذ) هنعؤفعم ناق كلذ ماع نم (َن سس نك ام)

 1 كو وج يحل

 0 دب 1

 نضل خدي تلات اني الا تاَتبو) ماج
 22 ضر ىباللا ماه أور مهدالوأ

 ا ع مر تانبلاةنشلاب نيب 58
 |ثيدخحابجم تخال تائب جلا تاو تمل اهلا واخ انكار 1

 ٍق مسمر ىداجلا» يو 2
 |ةيوزلاتنيوعو ةييير | عمج( خابر

 | بلاعلا ةمهاوم يد ةفصاهتوو س4 00 عرميع نم.
 ”ومعماجحأ ( نسم مْلَحَم يدلنا مئاَسِد نم )امل موهفم الف نع ايجوأ عرب 1

 | نان ميلك َحانجالف نيب علَخَت اودوكت لب ناد



 ادم

 _ٌصوصخم وهو ضارعالاَو مي وَنلاَو ىذال اىفاههيكرتشاو

 (هَالَع ميول اما ) سبحلا نم ءاسنلا فمّدعت ل.ل اجرلاب
 وشل قلمي بلا ) ءاضنب البوبق هبضن لبكي اىأ
 مثم) مهداوصعألا نيله ابى الاقل اهَجي) ةيصلا
 00 ميد د نأل بي يِنِس) (ِيِرِه) نمز نم نود وني
 مجود لّبْمي ( َحْمْلَع اها بوحي

0 
 هحفنيالف (َنآلاْت ب ريوس

 : نودي نسل الوز ١ هنملّبقِيالَو

 : ليتل باذل دبا سدنع ةزشالا
 احل انس نذل اهتلا اير الؤم املأ با َلَعْمهناانددعأ

 ناتخل مضلاو من ةملاب كركر نسما ز ىأ (ةاسملا ادري نآ:رك
 خايرف أ هاسن ٌتودري هيل فا ايف اؤداكك ا د لكن بي هركم ىأ
 اهفادضاو ذخ ا راقوجوزوأ قادّصالب اكوجقزتاؤاش ناف
 اوهتفاووبريف تومْؤوأ هتثروامي ىدتفت حا هولضعو أ

 ظ 2 ءاوز أ اوعنمت ىأ (َنهَولْصْمَت) نا (الور كلذ نَع
 اوبهْدَّتِل) ابرضّنبمو 5ك ةّغرالو نكاسماب مكربخ حلك

 ٍةَنِدْيَم وا ذل لان طوي امض
 نوار هذ نب نهوأ تنهب ىأ ابرك هانا حن
 تزال نماسنجز يكس نيدتني حره وزاصتانأ 7
 ناَم) تيبلكو ةيشتلاو لوملاؤ لاجالاب ىأ ِقورعملاب

 اهدا لع رايس اوهركت نا يسجد )١و ربصاو (َنُضْوَمهد
 نه هذي نأب كلذ نوف لد هلَدلَو ويبكي
 ىر جور ناكم جْور َناَدْيَيْدس : نيب خدر :نايو) احناصادلَو

 اهزحأ



 هلذ

 0 02 ا

 0 ا اج الأ اسي نم ى رت 0
 (ةلجئو دود ْنةَدوَلْخَكَحَتِيَو ءلوْسَرَو هَل صنعي نمو حظَحْلا

 وذ (نيمم ٌباَذَعاليف ُةَلَواَمف اَنْ احاَداَن) نيهجولاب
 تديدل اخ ىف نم ظفل نيتيآلا ىفرث امض ور تن اها
 مكاسب نِم)انزلا (َةَسِحاَمْلاَنهَيايَقاَلل اَو) اَهاَّمْحَم
 ٍتيبشلا مدار ىأ (ٌمكتمدَعَب (ةكدمد عب را َنِهْبَلَع او دهْشَتْساَف
 قربا نهوسبحا (َنُه ره زك ك) اهب نهيلع اه دهس نق
 (ثمؤملا َّنَهاَدَوَتَي َيَح) سانلا ةطلا 2 نم ٌنهوعنمآو
 اًييرط (ليَبس ندي ذا لعجي) نأ ىلا (ؤآ) هنكك الم ىأ
 تين مخ رالتالا وزة كيضامرتا ا
 ةصخملا حرواماءا<يرغتو رن امر كيلا رجب اليبَس

 02ج صعود عاود لة ةيكللا
 ٍدِدسْنَو نوملا فيغححب «(ناَدلْئاَو) ملُسم هاوز الييَس نمل

 لاجبلاىأ كم :منم) >) طاوللاوأ انَّرلا ةشحافمل اىأ ([ساَيتأي)

 اهتم لَباَت ناِف) لاعبلاب برضلابسلاب هود ا)

 هلأ نإ) اهوذؤت الو (مْمعاوضرْبعآك) لمعلا لَ (و)
 تاب حوشنم اذهومب ((َعِحَر) بات نم ىلع لَباَوَت َتاَك
 نكل د اًسلادنعطاولا اديرانإانكّوانْزلا ابدير أ نا
 بّرخدو دادي لب انصح ناك ن او نع جر يأل مب لوحفملا
 دارأل الا وريمذلا ةَينْثت ليل دب رهظأ طاوللا ةّداراو

 لاجل اريمطب ةلصتملام .اكمييبت هذريو هدم 7
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 ءانبل اب جوي ٍقّيْصَو) ذيفنت نحب نصر ر كد ام ركن نمشداو
 ةّيصولا يِدَعَتَو هيلع (نْند) ءاضَف وأ اهب) لوعمملارلعاملل
 5 زابا)اه مامهالن ءاقولاىف ف هنع ةز>ؤم تام ناو نس دلال ع

 -- *ذ برع 1 221تورَنَت ال) هربخأ دتبم ([59ا و

 ثاريملا هيطعيف هل عفن أهنبا نأ تاظنم خالو اين دلا ىف

 ا 0 يقع او وكيت

 30 و و 0
 أرنللو ةغص«(ٌغَرود ]2 ناك نارو) عامها دلَّوْل اك لذ قف
 ةلالكت روف (ةأَرْعاوا) دل َوالَوهل دل اوال ىأ لاك

 أرقو ما نمع أ تدقاؤأ حار ةلالكثوروملل ىأ ثَلَو
 كلرتامع (ْلسْدُشسلا اهتم ٍلصياَو لكْيف) عرتعو دوحشم نبإ مب

 5 مالا ّن تاّوخالاو ةّوخالاىأ اود اكن اف)
 ل ل 701 1

 ( ةإؤضُمر معقل دو اد ىَح دةْيِصَو ٍدَعِب نم) مانشآو
 نأي َمثرَولا زكرّرضلا ل >دمر غو أ ىصود ريم نع لاح
 »ويل دكومر دصم (ةّكِصّور ثلثلا نمزيك أب صود
 ١ لح ضئارفلا نم هما هر دامب (ٌعلَعْدَتا ناو هنأ نم )

 ف*كسود ةنشلا تّصخفو هّمل 0



 كاسح دع

 تويحيامم,لااةأيلو ايل أ ىف سااوْعَْلَم) عايضلا

 تيدا اَوَق) تيمل (اوِلوَميْلَم) مه دحب نع ميدلي لما نأ

 اجلا ديو ثلث نو دب قدّصتي نأ هورمأي نأ اباوص

 داو 1َنوطاَي نيِذْلاَن)) ةلاعمتهكريَيالَو هتئرّول

 لما اهئلم ىأ (ميوظم ف نولكاناما) قحريغب (للظ
 نولخدي لوعتللَو لعاذلل انبل اب (نْوَلصيَسَو رابهلالوؤي نال
 (إ) كرعأ ( مكبس (كيصوب) امي نوقرتحي دي دشاران هسا ا
 بيصن (ظيحْل ) مزم كلل ركذي امب 0517, (” دلو ا) نأش

 فصنلا اطر لاملا فصن هلف هعمادعّججا اذا (نيكيشْ الأ

 2 نات ناثلْشلا هلو تلثلا اهلذ تحاردهعّمناكناف

 نُهَلعِ نيس ٌقْوَه) طف (ةاَسن) دالوالاو 1 (ّنْكناَم) لاملا

 ايلف هلوقب نيتخالل تال ناتزثالا اذكر تيملا (ٌِاَرئاَماشْلُ

 ثلشملا شت تنبل انالرت ىلوأ امد كرت امم ناثلشسلا

 ممن عفدل ليو ةكص ويف قوفو يلوا نالا عفركذلا عم
 تيتنبلاقاتمْس امهف ان ددّمل 'ةداتزب بيصبلا ةذايز
 عشش اكن افزركذلا عم تحاولا كشلا ل مّجْنم نيئلشلا»

 فضلا اهلق) ةّمات ناكف عفرلاب ةّدارق فو (َكَحاَو)ةرولوملا

 لم ُدّسل ا امم لحلو لكِ ) امم لدبيو تيملاأ (ْيَوَبَألَو
 ة د انا لدبلا ةنكن و ئناوأركذ (ل هل تاكْناَكَرَت بم
 املا نال ادل و دلولاب قحنأَو هينف ناكرتشم الا 1

 3 الهر جوز عمبوأط عف (هاوناةرَوَو 21ه نكي مناف

 0 ةمض نم ل اقسنالان م ارارفاعرشكو ةزيهيلا مب
 اكول د لاما ثلث ىأ (ل) نيمو هلت

 عاصف نانثاىأ اطل تاج : اك تاف) بالل قالا ج وزل

 ةوعدلا ئشالرو بكلل قاَيلاَو سْدْشِلاَهَّم لَو راثاناوأد



 ا نر 75 1 ظ
 قحريخب لفارس إ) ءايلوال ا اهيأ اهؤلن أَن ال ْرْهْلاَوْما حلا

 اوبك تر ةفاض اهقافنا ىلا نيد دام ىأ ار ادي َو) لاح ظ
 0 ءازلوالأنم (َناَك نمور ملا اهميلسَت كمْزلَيف ءادشمر

 نمَرو 0 ل
 اًداَو) هلع ٍةرجأ ردقب (نوئعملاي) هنم (مكأَيْلَك اريَمَف
 مهن خيل ءاوذهشات هلاوسأ) ىتاتيلا ىلا جيا د
 |اذّهَو ةنيبي ىلا اوعجرتف فالتخا عمتالئل َحْدِريَواووبَسَت
 0 ل نمار ءابلا (ضاي كو ) داشررارخأ
 ”هروق مدعم ةيلهاجا هيلع ناكاملاءر ل 0
 ظح (ٌبيِصَس) ءابرقال اً دالوالا لاَجتلل)راْعَصلأَو ءاسنل ا
 ٌبيِصْسِدامَيِلا َو) نوفوتملا (َنوَرْفآْلاَوناَدِلاَوْل ارتاح
 (ٌرتكؤأ) لاملا ىأ (ُةَنْيَّنَفام نود َرْكَاْلاَوناَدِلاَوْناَدِلَرَت ام

 ' 0 ا ل
 ثريالزم :يارقلاوو ذ قمل اوولوأ) ثاريملا (ًةَمَصْلاَرَصَح
 فقر هتلر بفأيش 0سم ذاق نيكني
 قو عم الْوَه)اراخص رولا ناكازا هل ) ءانل واللا اهسأ
 اذهوراخصل أو وكلت ال ما مهلا اور ذنمَّت نأب اليمج
 هِيلَسَعُو هكزي ف سانلا نواب نككوأل ليهو حوششم نا ليق
 لكع فخيل ىأ (ٌسْحيْلَو) بجلو سايعن!نعو بدنوهف
 -ئمراوكرتي ناوي راك ىأ وكرتون ينل ) ىنانيلا

 | هر عاوماتراراخص ا دالوأ لداعضمّيَرر ذر متوم دب ىأ |

 املا
 ل



 ميلا لام نم ديما ذحلانم نولقنت امو ذخأت ىأ لالعما ش

 ةموصم (يهْلاَوْسآ ولك أَنال و) نام مك اممم

 امطير ابنذ ابوح نايزاهلكا ىأ( 81 كلا رضا ىلإ)

 هيك ىَم مف ن اكو ىناتيلأ 0ك

 3 ٌعْمِخْناَتِلْرنَف نيب لدحي الف لدويالف جاتذالا نم ناملاوأ
 اوما *رمأ نم عجرحُف (ئاَتَيْلاَو :راولدعن (اوظيفت
 ا ؟15) نهوجككا زاءامنلا] نيباول دعس ال نأاصيأ |

 ىأ (ةابرَو ٌتوَلْيَو ىتسءاَسنِلاَنِم ا َباِض) نم تدمي (م)
 كل زوعاو ديزت 4 ا الث ارسل
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 4 رتل لا برأ ت4 يريشلاوأ قلولا :قساولاوأ
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 َندِطْناَو) سغذ بيل نع ةّيطعر دصّم ٌمكْح) ٌئهروبم

 نبشنأتباط ىأ لعافلانعلوحمزيبمم كُنتُم ٍُس

 ايل يضر مك تمرح دخلن يا
 در لزن لكي وين ررضأل ةنداةلادومع لير

 ذبل كاهمسلا) ءايلوالااهمأ مودا الر ثلذ هركنم لت
 قلاهاسأ أ (يكاومأ) ناضل اسنان

 موت ىلراقر دسم( أَوجحَلا) كردب
 ةءارش فد اههجكريغ ق اوعي شف يدوأ حالَصَو كام

 موطأ ف موه راَق) ةعتمالا,بمومتام مي اممَف

 ظ ةةعمو دع ورغم الوعل اَولوََو م ")اهم
 |اددتنا متت اور اقر او دشيراذا مهل وسم أمهاطعاب ةلّئمج
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 اوةاروملاىأ (عيْمْلاَلَرْيْ اًمَو) نارقلاعأ مكين |

 تثعأ نم ىدعم هيف ىت رح نمو در يمص نم 3 اح(نيجشياحل ظ

 ةاروتلاف ىف مهدنعىل ا (هَّلا تايآي َنوُرَتْسِي ال هَني) نيجضاَوتم

 اًهومكي نأباينذلا نم قاف اَنَم) خبلاتعن نمليجمالاَو
 ظ نا تقرا ردوا مريخ ل عنك سايل عاف ا
 انإ) صصقملا ىف نيت عوني (ْمْمر د عامهلامعأ باون
 ماي أ نمر فصنر لق ىف قلما بساحي (ٍباَسميأ ْمْئرس 3

 باص تاع اطل ىلع (اوريضآ اوم َنيْوَلا اَمآاي) ان دل
 مساربص ثا اونوكت الف راذكلا ماوُرباَصَو) ىصاَحْل نع

 مكلاوحلأ عيمجف مشا اَوسَسأور داهجب ىلع اومنهأ اللا ئ
 داجكملا م نوججّبو ةنيبباب توزونت (َنوليفت ككل )

 | فاس حوت ماش ةماوةئامةّيندمءاسنلا ةروشس)

 اوَْمَتا) كم لهأ ىأ (شانلا اي اي ميِحَيل أن حَيلأهَسأ
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 كج ست نم كلك ِنَلا) هوعيطت نأب مياقعىأ ( كتر
 هفعالٌض أ نم علضنم دم اب ءاوح هَجْوَر اهنم قلجف) م

 00د ترف قت ربل
 مرا هيد هنو است ىلع اق) ةريثك نانو اري
 تأ اهفدحب فيفختلاب ة ارق ىف نيتلاف لصالاىفاّتلا
 كلأسأضعبل كسب لوقي ثيح مكي اميف (هي) نول است
 قواعوعطتمت نأ (َماَحْر الا )اوّمَتا (ّور سابك لشن او هَّشاب

 محرلاب نو دشِإلَتي اوناكوري ىريمضللعافطعرجماب ءءارق
 اتيكدإب مك اعالاظف اح ليي َر ميل َناَحهللاَن

 ١ هكمف ق نم بلاط ميني ىف لزنو كا لري مل ىأ

 باآالىلاالا رافغضلا (ىاتيلااود (و)هعئق هلام ظ ركل

 بقفل مارا (تيرل اول يت اِلَوز وعل َباذا هلو
 لالحم
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 ةنسلا ( كعب (آنتْدَعَواَم) انطعأ ماني وانو ) ٌتيياَصْلاَو
 هدعون اكناَو كلذ مهلاؤسو لضْنلاَو ةمجرلانم (ٌكلْمْأ)
 اونعيتيَ مال هيقحشم نم يلعجي نأ لاؤس فلخيال ىلاعت
 تزيح الو) عرضتلاف ةّعل اهم انيررير كت هل مهشا شا
 ءازصجباو ثحبل ايدعولا (اَعيْلا ٌضلْدَعال َكْناٍةَماَيِقْلاَمْون
 لَك يِضأال) ىأب ىأ (نآ) م ءاعد (ممَنوَْل تاهكس اك
 ىأ (ٍضْعَب ْنِم) نث اك (”كضب يَ اواي ذ نم يكْدِم لوما
 مهوىآ اهلّبق امل ةدكؤم ماو سكتلابو ثان الا روكذلا
 ةلسماتل اناملتلزن اهعييضت كررت لاعالااب ةازاهلاىفءاوس

 وداد ار ئشج رعي اى ءاسنلاركذ عمسأ ال ل هللا لوسّراَي
 (قينيس فازوا و مراد نماوحرخْلا و) ةنيدملا لأ ةكمنم
 ةركدي دشتلا و فينختلاب (اًولَيفورراهكلا ءاولت اور د
 ةرفخلا اهنا مج كوسم ةرتكلر مى دقتم ةءرق
 نمر دصتم (باَوْن ذاب اهيَْع نيورعتاَذَجْ ملحد لَو
 مكتلا نع تافتنلا هند لا دع نم) هل ركؤم َنرمكأل ىتعَم
 تمول كلل اقام لزنو ارميا (ِياَوْثلا رْسْحْضَرْتِع ذئاو)
 بلت ليزي ال دهيحجبل ىف نختريؤم ا نعى زن اهيف هلا ءاّدع
 وه بسكلاَو ةَراجيلاب (يالبلا قر مهفرصتم ماودَمكَننْلا

 مهام )نيو انندلا ف اريسيمب نوعي يقيل ءاََم)
 مهل مر اوَمْتاَىنْلا نكك) م شارفلا(ذاهْلاَسْنبَو ميج
 رولحلا نير ةقمىأ يبل احدا ال بيك نم رم ثان

 تانج نم لاك الت بصندوت ف يضلا َدحُي امته يرن ابد
 داوملاوص (ادسع امو هلا دْدِعْنِم) نر ظل نم !مْييلهاعلارك
 نمل ٍباَدكلأ لهآ نِمَّنارَور اًيندلا عاتم نم (اَربَدلنبَح)
 كري أَم ىت ايل ارب اص أو مالَس نب هدا دبعك(هّلهأي نزعت



 1 لال الجما نم اوكف لوما عيش اك يدل ءايلائدالاب
 الزم ومناب كنق (اولَعْفي كامداو مخ ناتو و

 نعل نمره نوح ناكمب (عزامَي) نيهجولاب (مميسعالف)

 ٌاَزَعْوْهْل َو) مهيجاوهو هيف نول ذَعي ناكم ىف هلب ةزحال

 ال وعما ملَع لد ىلوالابسحيالوعذمو ايف لوم

 طَّمف فاثل اف ذح هين اقونمل ا لعَو 00

 تاينلاروقزّرلاّةرطملا ئازخ ع ضْرَاْلاَءِتاَومَتلا ل ام
 تن فاثكلا بي نعد هنمو ( ٌقيِبَف عش لْكَلَعْدشاَو َو)اهريعو ْ
 نم اهميضاَمو (ضْالاَو تاَولَسلاَقْلَحف نا ) نينصؤملا اجار
 ةَدايرلأَو وهباَهْزلاَو ءىجلاب ريلاَوِلْيَللاِفَداَتحأو) ب باَجعلا

 (ياينأْلا والذ كاَعت تر دو ىلع تال'الد تايم هايس

 م كو !ديوأ لبق امل تعد (َنِدَلا) لومعل ا ىوذل

 ل ا يشر

 َقْيَح ىَقوركَفَييَو) ةقاطلابش
 نولومت | يهعداص ةردق لعب اولد يل عضو 22 تاويكلا

 | انيعل اح ةلطات) هاش ىذلا قلخما 0َذَهَتْلَحلماَسََم) |
 ثيعلا نع كل اهءيزنت كن اهيلم) كتر دق لاى ل عاليلد لب
 اميطرولزلا (ياتلا ٍلِجْنَت ْنَم كن اانّبررانلا َبالَعاَمِقف)
 0 و هيف نيرهاكلا (َنيِلاَطِلامَو تأ هن امل

 ةدئاز (نمد عم ىرخ | صيصختب هب اراعشارمطملا عضوّمرهاشلا
 ا تيما انيد) ىلا عملا ب باذع نم ميو عنمي «ناشمأر

 ا رحت ديل اع ناعولل ساناوعات (ىداتثاهدلتم

 وهغافايتَر) مب انما ”مكترب اونِم () نأب ىأ (ْنَأ) (نآ)نآسلاوا

 باجل اباكرهظتالف نياكي اًنَع) طح زيكو يطا
 ايينالا منار ا ةلمجف علا انلورأض بها 0ََفَوَنَو) انك وتو اهِلَع

 شيمئاصلاو
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 ماجن انهبوت مهل (لّد) ىلاعَت لاق دخت حملا اللا كلذ
 ايتركرك(خْل ف ىزل ايرق) تازوجملاب (ِتاَنَبْل اب بص نم نسر
 ”هلدا ىلص ده انيس نمز ىف نملباطخل ا هول دعف نحيف

 مو 2 لا
 كون نكن اؤإ ميناس الا نع نونص ون مكا ىف َنيِق اص”
 رار ترهل جلب تيل و0 كان
 ريزلا)اههيفءابلاتايثأب ةءارص ىو (باّيكْلاَو) هاربا نحصك
 0 اوريصاكربصاف ليج الاَو َهاَر دما
 اقلام وي مكاعأ ءارج 0كروحل نهرا او تول همن 1

 رم ل السلا

 عاَسسالا )ان شيلا أىأ ني لا ةاَيحلا اَمَو) ةنولطم ةياغأ
 3 ل ا
 ءامْلال مجاري مضواوناو تانونلا ىلا ىلاوسل خف رلانوند هنم
 وحن اهم ضئارمل اب (:يلاًوماىف) نرمتنتل نينكاتلا
 || اؤنوآ َنيِذَلاَنِمٌنْعَمْسْلَو)ءالبلاوتاّرامعل اب (يكسفن 1و
 (ؤكَرْش نول َنِسَو) ىراّصنل اء دومميلا (ةكشف نم باكيا
 امني بيبشتلاو نعطلاَو بسلام (اًريِثك ذأ) بت نم
 [أ م رَعْنِم َكِلَذ َنك) هللا (وسَسَتَو) كلذ ىلت اورْصَم نار
 أر كذا راج وجول املكمزعب ىلا اهتامو زعم نمى أ (روُبأْلا
 || مهتيلع دهعلاىأ (تبامكلااَو اونو أ َنئْْلا َقاَنيِم شا َدَحْل ْذ1)
 :ىأ نْنْوَمْكَي الوساّنلل) باكل اىأ هنا ةاَروَملاَف
 || فاثيملااوحرط هودي نيلئملاىفءاّيلاو ءاتلاب بارثكلا

 0ص ا نيا .اولمعي ملَد (هِرونهظ ءارو) ءارع)
 هوماكد اف مسارب ميلْذَسْنم اييدلا نم «ًاليِلَق نم )
 (نيسحنيال) )انه مؤارش (َنوُرتْسياَحَسْنِبَف) : 2 هتوف فزخ



 يأ وهل 2 ل 2 نول

 هلل كؤالاو لستلاريشلاو و ناذ لوعضم ملل اًريخ

 ةساسحل لطريمضلال ْبَقَو ةيناقونل ىلع لوصول ل بدار دقم
 ل أملا نم: اكزب ىذ (وياولخجأم نوم َوطْيَس مهل رْسوهلَب)
 لو وا هت هني تسر خم ناب ناجل رت

 هئاو) اهلها ءانفدعب امري (ضْرَكْلاَوتاَوْنسلاثاريِم ِهَنِلَو
 ”هننأ عمت دعا مب ب عناصف (قررتل ءاتلاو ايلاب ولما

 هول اقدوبِلا هر (ءاينعأ عَ ٌريِعَم هلا ٌنااول اق َنيِنْل ا َلْوَف
 اضن ا«ولاول اهو انس اصرق لاقي يذلا اذ نت رنا

 مدا قي ولان امزابتك مان كيس انضر اي

 1 ار

 عوقيحارخخإ يبل ) عيرلاو ةبصنلاب مئلْ) بتك
 اوقوذ) هك الملا نامل ىلع ةرخنالا مهمل ههاى“ الدلو ىو

 ”ارعلا (َكِلَ) امِفاومل ا ذارمهل لاقي رازلا (ٍقحا باد
 رجل احد الاسكا نال نان الآ نعاج ربع ليا تم ني 1“

 دعيف(ديبعلل ) لع ذب ىأ (ملاَعِبسْيل هلا َنآَو) .لوازن
 ( هللا نا )دوحل (اول 1ق) هلق نيينلل تعن (َنْيِنَلا) بن ذرينب

 هقدَصن (ِلوُسَرِل نود الن أ) ة ا يسرد

 هبانيسأت ىتحشل نمؤدالف (ُراَّتلا "هك أَن اَبْرْمِباَسَيَس أَي َيَح
 دان تءأ لبق نافاكريعو محد نم هللا ىلاري ب 0
 ديئاناخب ىلادهع ناكب قبلا هترحلا 607-0 امضي



 بلق فبعرلا هلا قل أورد قوساوف اًوف َينيلا عماوجرخو
 يام تارا ا ا

 ؟يَناَو) 0 هتعاضب يشأ: َناوضرإ وَ 2-5

 مكللئاّدلا ىأ (مكلذامتا امنا) هتعاط لها
 يكونا عا مكونا سانا نا

 شارل 0 راك (كْنْرْحم الور
 نوعَتي يكل َنوعِإَسيَنيَلا) بزحأىف ةنل هنزح نم
 مشن ال ىأ نوقفانملاوأ ةكم لهأ هر ترجعي سس هيف
 تورضِياَماَو مهلعنب يس هشسااوْرْطِمْنَأ جم! مزعكل
 ( ٍةَرِخَأْلا )ابيصن طخ َنَعْجييال نأ هللا ديب ) حمضمأ
 راكيلا ىف (ةاع اذ تانغ ورم هل دخل لف ةنحباىأ

 ثنو هاو اا امكلااورتْسأ َنيِدّلاَت ال نا

 : نسما نيسحيالَو) لوم ( ميلا ب مل ٌباَدَعْول 5 مرمكب (هنااوْرْصَ

 لوطتب مهل )ان ءالماىأ نمت اَم ااودَمكَي امم اوْرَمْكَيِدلا) ءاَتلاو ءايلاب
 تادتامالوجمونأو ْهشْسَدِل ريح د مريخلتوراعالا

 ىرخالاؤىاثلا ادصَو ةنانحلا ةءارق ف نيلوعفملا سم

 :لو) ىصاعملا ة ةرمكب (امنااو ُداَدْريِلمكهَل) لهم لم ىلم امتار

 هرتيل (َم ديل هنا َن اكأم) ةرحالا ىف :ناها وز (نيهُه ٌتاَذَع

 اذا طااتخخا نم (يَلَع) سانلا اه. عسا املك نيم ةوملا)
 (ْثْيبْحا) لصمي دي دٌمَنلاَو م فيفضل اب (َريَي َّنيَح) هريغب

 هتّبلملا ةقاشلائ يل اكل اب نمؤوملا (بَيظلاَنِم) ققانللا

 بعاد كل ظل هنن ناكاَمرو) دحلا دهس 7



 ا ا ا 1 لالا اال ل
 ا قانتلانم (تْوَمَك امال ل ءاَسَو) موعبتي ملالاتقاومعول ظ

 ف 422 وحال اولا ) تعنوأ هلق نيذلا نم ل دكني

 ءادهشمىأ (انوعاطاْوْل) داهمجانع (اوتعفق)دق (ق) نءدلا
 اوعفدا او َر ار مهل (لَفاْوَلَيف اما دوعمل ىف انن اواو أ دحلا

 يش قت ا م 1 جام ل ظ

 8 2اس ثيَح ىف حوت مخروط ل صاوعو ميار ١

 | !«نيجرف) ةنجب اراّينمن دولكأي (َتَوُهَرْري ثيدحاىف درو

 متن (و هضم نم أ 'ره ات 116
 مهاوي نم (مهملخْرم مي د لَنْ ابر ٌنوحرفُي

 ىأ (ٌمْمِلَعْفْوَح ؤحل) نأ ىأ(ْثآ) نب ىأ(نآر نيذلاّن مل ديرو نينبمؤملا

 نوحضُن نعل هر لاف (تودَرَجٍ مالو مءاوتسإتم نيذلا
 (لْضَفَو هَل نم) باؤد (ةْهِنِب َنوُرْسْبَتْسَي) ) محرق و مغمأب

 اف انة ارسكلارو ةرعد ىلع افطع ع ا

 اناس ادتبم عيل |) هرجأي لب (ٌنيِمْولاَرْج ضال هنا)
 اب نايتسوب ادار ال اعلا > د ا باعد ند لا

 حروب نمل تلااغل ردي ق وعنا ماودعاوتدوعلا
 او انتخب لدنيا بخ دحلاب (ملا »ماض امج ني

 1 2 تلاع اومن اَو)هتعاطب ( كن

 35 (عاَتلا هَل َلاَق) تعنوأ هلا هس َننلاّنم لدبي
 انشا نايفسأالا سانلاو ار ىهجتال اروعشم نب ميت

 هود أيالَو (يضْوَسحاَو) ولصأ شيل عومج ا (ككاوعْمجْمر
 اًولاَفَو) 0

 مهزمالأ هيلا ضونملا (لْيكولا ثنو ُهَها) مسرعأ انيف اك (ًمبْبْسَح
 نثح

 لحروف
١ 



 < اطأف (هّن َناَوْصرعِ نم ازأيشس (َنوْلظُمالْهَوإ الْهَو) تلع

 هلِولْعَو هتيصعم ودا َنِمصسِي) َمسو) عر (ناكْنيمك) لمي مإَو
 ىأ تاجر د :/ه) الى عجيرملا ليصل ايو حج ماو امو)
 ْ تان مف لانا اوملتخم ىأ هاد تاجر باريما

 مي ريِصْءَناَو) باععلا لمن ءان نملو باوئتلاماوضر

 ميبتعَب د نيمو ىلع هلا نم نعل هب مينا (َتولَجَي
 اوهرسو هنعاو هتيئوهل تما دير ىلا يلم اثبرعىأ (موشْن أ ْنِماِلوْسَد
 ( يمر ْيَو) نآرملا(ِهَياَبْأ ْيْيَلَعْؤلُتي ايا ْمملَعْولْستايجعالو اكمال هب

 ةكاور نال سياكل ةايتعجور بونت
 ءأ (ُلْيبَق نماوداك] مماىأ ةفضنحمم نارو)ةّنسلا
 !لتقب دعلأ ل ام كب اص 110 نت ايبا الَصول
 2 رشا ن يبس تعبر دب (يلَتم ْحْبَصادَ) ك نيعيس

 دخلا( (اَنهانل نين م (َحأ) نيرمتم ملم منمنيجبتس
 ةتما 0 هريحالا ةلمجتلَو نيف هللالوشرو نوه نخمو

 متكرت مكنال كش هنعنموطز ل لذا ىدبكنالا
 م

 دحاب (ِن اننى موي كاَساَمَو كدالخب مازاد
 (نيبم وما روهظ معها (لْئَيِلَو) ءيِلَو) هن َراَرا تاون

 فرضت[ امل (ملَلْسم) نيذلا (قاؤقف فان نينا مْعَيِلَو) امم

  ىبولتئاقاولاَعت) انا اَحَت) باح نبأ نب ان نب ئادبش مولان
 از هءارعأ (سأٍل يبس ||

 5 020505 نسلم قول ذل اوان ادا

 0 ا ل اق
 :الالابزم أليضاؤد اك نينمؤملا ل ذخ نياورتهظأ ام
 |( ضْولُم سيل اممنههاوه اين ؤل ومي ارهاظلا ثيح ند
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 (َنولْعَت امبْمَساَو) دوعف توملانع عنمي الف : نيبو ىو
 فم ملالق) مسق مال (َنَأو» بزاصف يصبر ءانلاءانلاب
 وم تام نما عرسك ميملامذب يؤ ارداهجم 'ىأ ضال ْيِبَس
 مكدونذل هانز اَّنِم) ةنئ اكةَرِهْعَل) هيد تولل كانا ىأ تامب و

 سلبا ا ل

 دلازم (نوعمت ا مجريخ) ربخا مكب د
 5و نحمل 25 (َنْسلَو) ءايئاو انا
 مكزاومف ةزخلاو (توُرْسْحح) هريغلا ال يّشاَلإَل) هريغو أ راها
 0 ل اماَضف)

 (بْلقلاَميِلَ) قاخما ئتبس طق َتنكوْلَو) كلونل اننا كت الخأ
 مغ ات َكل ترم هرعت (! مشل مهل تلطيف

 مهلرفعأ قَحم« :ؤداذ ( ميلر طغت هردأام (مَمَعِارَو ا
 برا كناكأ ألام ار [جرختما (ْيمْرواَعَو
 ميسو هيلعمتتا صن اكو كب تسيل م«و لل ابييطن ريع

 ليالينا ءاضماىلع (َتَضَرَعاَذإَو) مهيل ةَرَواشملا ,
 بي هانا 00 00 وتقل ةَرو انما

0 

 ُلْزْنَو نول )قيل 000
 ىبلأل عل سانلاضعب هاا يلم تكا
 ةمئبطلاف نوذي (َلْطيْنأَيل) يعبي ام (َناكامو) اه ذخأ
 ىلا شنب ىألوعئملا ءانيلاب ةءارق ىف كلز مباونظتألف

 .ش , هل الم اح (ةمايِقلا امْوُن لع اميأَي للعب ؤد نمو

 يَ م)ءارج هرميعو لاذلا (نييفت نط قرم هقنع



 كعذانإلا يبد نو ل 2

 يالا نطكو تطحن ناطلا رت فاو
 سس سس حسم صم ظ احم م (لَهَنولْوَعِلا سالو 'لشونملان أ او دّقسعا ثيح

 ناسا ةرئاز (نص) هان. دعوا ىذل هي (سالاندانلا ْ

 (ىني) يسع عشنا اًوادي
- 

 د 0 انو قايل .اتشلاى

0 2 0 0 + 26 
0 3 

2 
0 
8 1 1 

 ظ 0 0 منيا ناو ياا

 ظ 3 بكي 2م 6 كوين كولر مهل لقا هركتجرخا ظ

 /نتفلا خؤك) ىضق (تيكنئرْلا) جرح رمل لتصل هيلع

 | دوعن مهني مقاول قيد م يعراضم (نحاَصَم ىلا مكمم
 | نلدحاب لعام لضم (ق) ةل امال نئاكىلاعت هةامتف نال ظ
 وا قاتم اة صالخنلاّنم مكب ولف 5 (مكرو لص أَم طال بتخ 1

 نمل لقاؤام ودك ادي خلك ذ تاو: كول ىامازبم ا
 ا نع يكَاْوَلَوَتَنْئْدْلاَت ارسال يظيل سبي اءاَو ْيَسهيلَع
 داب راوكلا عمجرت نيملنملا عمج(ناَعْممجاَيَتلا َمْوَت)لاَنَملا ظ
 مهلزا (مهلرتسا اى الرش ال نورت وو

 ك0 م شي تسرب ايلا
 نيبمؤملا (ٌروضعمشا ناعم ءاكامعنَملَو) نينا رع أ ةغل ان

 طل سىس و داسملا لب 3
 يرصد ماش يف ىأ (يناوخدل اول اًمَرر نيف انملاىأ اون
 اواتقف ناغ عمج مر واكو راوناف مضل ورعان
 1-0 مهلوّمكاولوتس ال ىأ أ (اَوليَق امَو اوه اَماَمان َدسِع اون اك (
 | منول ىيةشح) مرعأ ةَبقاَع ىف لوملا (َكِ ذاتَ َمَْجيل)



 ل اًصمَسساَو دوّعلا ليت دحلا نم مهيل اع را دعي اومزع دقو
 هك ب اع )اوعجري يم

 0 ل( 0
 (ٌععَرانتَو) لانعل نع متسبب يل ثها داق هن دارا /مس ؤراب)

 دعرلا جا غسو ماذملابقلارعاى 1 مران خش
 دو انباع ارصتدّوذ بهذن مِضعَبلاّع
 ركزل عكف ما هرعأ (ْعْيَصَعَوالَسَو هيلكس يصْينلارعأ
 2 . نوب ااهال او انقخي ني) ةوتحلا كلانا
 م”كنم) هضم مكهنم يأ هلْ اَمهيِلَع ل دا ذا باَوِحَو

 : ئىأ(مةع) ةمزهلاب ب مكدةددملااَذا باو

 - م ا اعمل َوَل) هريغنمصلخملا هظيف مك 0

 نو دعيضما ا)اوركداوغعلاب (َنينصْولَلَع ليطعو ذ اأو

 ١ ىلكع) نوجرعد (توولن ال الَو) نيبراه ضرالاىف َنودعبت ظ

 | حلا لوتس مكاو نم ىأ وكر "1 كوعْلَي لوُسرلاَوِدَحأ
 (قتعب) منمهيلاب غر مناخ (مك ناك هلادبتع ىلا ههادابعا
 ناموا لعونعب لايت هل الاب لوسرلل م بيج
 0000 وأ اب قلتم ( اليل ةهينضلاىوذ ميلع

 أم (ةمكاصأ امال ) ةمزخل ةمبغلازم كت اناَمْلعاَو رت
 00 ؟ميلط َلَوْنأ جن وَْتاعِيحَاَو)ةمزطاَو
 (ةجنم ميا ءاتلاوءايلاب ىتعت)لدب (اًساحْن)انمأ فتم

 قوسلا طق نحاتنع و ديما وناكف نونمؤملا مّ
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 ا ىز

 0 تي ءاًنعإلع مللي

 ل تزل 10و تاب نر 0 ٍِ
 ' ينو نجوم هذ هاجتكى اردن( ازال

 اشلاو توملاعف دتال ةهيزِهاَوَم مزمن ا لذرخأتيال و مدقنيال
  هءارجعأ 2101250 تاون لعب (ةيقرصَو) ةايمل ميال
 بودي نمو) «رجبأل اف هل ظحال تهل مسام ميدي 0
 نيكو يركن ىربجَسَو) اهون نم ىأ (اهنِمِدَي ون ِةَرْخالا

 + قَعَم) هريضل عائل او لتاق ةدارف ىو (ليف يب نم)
 ايناعرج وضاق نييك ليك فر زدتي
0 
 ظ - نا لاا اهرمبا نع (اوفحَض امو)
 :البلالع (َتساَصلا تيد ةما) ىلا لق لق نيخ ملعف اك
 مديصو مئابن عوقين لش دنع( وق ناكامو) ميني ىأ
 ظ محا ازواج (اَنَقاَرْساَو يوحد الرضع انتر اولاَق نآالار
 |مهشمنإل اهضهَو دؤشل ماّصآاَم ناب اناذيا مر ٠١ ىز

 20 اورد اهمبالع ةوملاب (اَمماَرَف [ْثيِعَتَو
 يل اباوُ يسخو) ممنبطلاةرصنملا (يندلاباَوت دا يف نأ
 م « يق يري ةقآو) قاعحْسالا قوق لّضنعسل اهنسعت ةنمجاىأ

 دب ب 0 ل ل

5 

 و ام سم



 ْدَّف) دجأأ لب يرهؤ كزنو لا ااطلابتيللنلا

 مو اط كليف نءإ ترعب 2تثلخ
 د نحأ مع

 كالا لسرلا تي طك 0
 ناّيَب)نآرّملا يَذَه)مّمقول مهل هما انأف مهب 0

 ' (َنيَمْتْملِ (َنمتملل ةظعْومَو) لالضلانم (ىدهَو )مهلك( سال .
 قدمت الوز رافكلا لاتف نعاوفعضت مونت وز مذم

 * ةبلغلاب (َنْوْلْغ الا 'ٌمْسآَء)دحاب مك اص ام
 1 2 ناو هلت عومجهيلك لو مياوجو تح نيمو ظ

 هوحو حرجة دهججاهمعو فاعلا قع ( ٌرق) دملأب كي ص
 يماَيالاَكْلَيَو قودديب (ةلثم حرقا !مْوَمْلاَرَسَم

 ىزحالامودَو ةقرملاموب (سرّنلاَنْيَب)اهفرصند 3
 اوصلخلأ وسئل اروهظو '(َْهلاَفيِلَو اوظعتيل
 ةداهشلاب طمركم ناش يك ”ريعزم مزه ف
 ا ا ا تجعل ُاَو)

 نر مربط اوس يذلا دَلا َصْوحْلبَو) جات دنس مهلع
 ند 100 ما الا

 5 1 ا ا
 ٌدَوَف) هو ا ال اال

 اننارصتزوأ (َنوُرظَس عْناَو) برح اهببس ى (ْمْوْمْبَاَر :

 قلاع متينه لزنو ءممزج الاف كلا
 مكين : يلا اوعجر اذ لت درت كا نوف انملا هلل اقَولَسَف

 امو
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 يره ول ذي(يكف اررسالات لتقلاب (اورمكَنِبْنَلاَنصاَفَر
0 

 لاقو دحام وي ههجو مشو لَسَوهيِلَعهها ينص
 0 لد هجواوُيِضْحم و
 عنو مالشالاب مَع َبْوََي) تالا
 0 قامو تاومسلاو ميو رمكأ اب (َن قملاظ عاف
 انين ُبْذَحْن وهلة شعلان رعبا ديبعو اعلم
 اَنْ أي)هتعاطم اهأب مح (ميح ل مايلوال( وهَع ةللاو) هبيذ لئن
 اورو لأب (ةَفَعاَصْماَف اعْصااوي لااوط نال اوصال
 باظلااوزخ 0-2 ودْيْرت نأب
 اوتو نوزون (َنويْن !هكرتب (شااومت ق)
 َكئَرلاَو تااوخيطأ رااهباوب ذعت نأ (َنيِفاَكْسَدِعَأ علا

 ْ يجر نص ةَرِمْحَم ىلإ )هود َوواَوِب (اوفعرالبو َنْومحْرت ك1
 | تاصوول اًهضرعكى ا (ضْرَْلاَو توتا اهضْرَعةَبَجَو
 ُريقَمْملْت َنِعأ) ةحّسلا ضَمِلاَو و ىرخال اب اهادححا

 هلع (َوقِقَسيَنِلا!ىماعملا كرو تاعاطلال مب
 !61(ظيعل يظل ورش عل اورسيلاا (اَرمَصلاَِداَّرَسلا ف
 مهلظزم (ساتلان عَنبْقاَعْلاَو) ةردهلا عمرش اًصماَنَع
 لاعفالاهذئبب (َنيِبِسْحلا تْجيْدَشاَو) ) هتيومعنيكراتلاىأ
 تزل اكان نسيان َنذَلاَو) مم ىأ

 ساما وزك ةلشلاكدوداج يش ولظ
 سال ابود دلاْرْضْحَي) ال ١الى أ (َنَمَو حمود زل اور معتم ءنساف
 وز هناوملتاوب 020 اودي كر

 ةَرْفْعَمْهْواَرَجكْدْلَوأ) ةيصعم هودا ىذلا نأ (َنْوْلْعَي
 لا ام نيبلاةلاعال آلا اتت نم ىرخم تان تانجو ه جو ميد نم



 ك0 ادعس

 / عم سدر يابعد ههلأ دبع مهل مو ةامرلانم اًشيح سلجأَو
 0 ,ونمانود ارال لشل ابانعاوصضن ل او لج ا

 ظ 5 كتم كياتَعُت اطْتَّسه) هِلْبَس زانم ل دب ن))انرصم وأ انبل
 ا "اع 15 نارك اا ل وتموت
 ظ لاققرباصصأو ا ا لاتقلا

 ْش هللئاعل ايف تلارب اج هبال لاقو اندال اها دانس السمح دلع
 |مكتتا ادع و قيقا وما كدشما

 0 لَو و ةَئاو) انرصنت و هل هلل اهَمبْنَه
 اوصْرها1 لزنو ريع نود ءباوتثيل (َتْوِسْمالِيَوسيْلك
 كم نيب مضوم ذيل ارت نيل هنأ يعم هل ريك ند

 ع ا اق) ةنيدلاو

 0 0 ا

 0 دفعنا 0

 "ا 7 ادَه) متقو (ه اللا

 00 الملا نِم فرال أ
 همك اللامع تلتاقنأب مدعو و داري أواوربص دقو
 انككن يب نواس وطيس أ ُمعاعم,لَع قلب ليخوع
 ووو رزسلاب 02 عرفك ال د ةمالاع (١ عجل ١ ةلعَجاَمْر

 امور ملف ؤدعلاةرمكنم عج الف (وب'

| 
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 (ةَضعملا) ترهبظ 0 تدب دكر َيِْلاد دعوه كلم ل

 [_ الظاو كف ةئيجولا«(ثههاوف امر
 5) ةوادولانم (ُضْرو ذص ىنخحت اَمَو) رس ىلع نيكرشم ا
 0 هت نكن !) مود وادعى (تاَيآلا"مكانّيِبَق

 9و ينل كلو اي لش 1 ! هيبنتلل له مولاوت الف

 < مطل اذ نوكوش كيال ور معنا دّصو مكس متّبارمل
 د ا
 مالا وَمْلاَذاى) مكانك
 نانو يت ه) مباصالاق ارطأ |

 مل ناو 1

 ومالا 1 95 ت0

 هيرشي (ةّكيس 2 0 :

 امو لف طرشلاب ةلصتم طرشلا ةلمجو (اهاوُحَرْفت) ب ديو

 م. ولاوت ملف كو اَدَعف نوهانتم من | ىنعلاو ضارتعا امه
 مالاوم اومىف هدا (اًوَعْسنَو) مهاذ ذ أىلع (اًريّصُم نا ارو) هوبنتجاو

 اهريدتتواهمضو اهم ارا ذوكقداضلارسكمإ 'كردب ال) اًهريَخَو
 دم وائل اب ( َنْولْمَ اممم اَن ايس هديك
 هتادطازم (َكِلْطأ نِمَثْو َنَعْد ار نار كدا ( ق) هب ميزابجنف

 لاتقلارامْين وقت زكارم (ةيئاتم يسوي لزم عرس

 حرخ دما مويّوهو كاوح محب (جلبع) مكاوفال ( يمسك او ,

 -تموكرشم او والجر نيسم إل وأ فلأب مسك هيلع هيباىنَص |

 ةنّس لاوس مباَس تبتلا مود بعشلاب لزنَو فالا ةث الث

 6ونص دم دحاىلا 0 ءَرهظ ل َحِحَو أن م 5

1 
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 مك نوك انا ما بشن لأ اي ا

 | ارم اس از ديكا (نلَ ْقحيحِب امنا اَنولمَضتَو
 تقلا » عارج يلا لالحتا نو زو اجت "ل اكرر

 ةئ 5 : 0 نيوتسم َىاوَس) باكلالهأ
 ْ هداومأو هزغ هماوعز مال نب هللا ديك قالو هند اثةهقتنم|

 (قوُدُهَنَي ف د اماسىف 2أ1(ع ْ

 بير اب او )يوري امويْلاَو ص ايتومؤُن) ل احنولصم
 وطول كفو أو تار د 0
 نم اوُسِيِلَو كلل ذكآ أوشيل نم منم (نيِياَضلا نر ركذ امم
 ةثالا أعأ ءالِلاَم ةّمالا اها ءاّتلاب (اَولَصْفَت امَو) نيحاّضلا
 اوم دن ىأ نيهجَولاب وركن هِريَح نم) ةم عاملا

 أور نبذل نيف 2 ثملاب لع ع هاو ) ثنا

 أ(وّللا نم ] نم مح االؤأالوركيلاومأ خاع) عن ديل
 م فلي ناسنالا نالركذلاب امهضخو أي : ا

 كش او)دالوال ايةناعتشالا اب ةّراَت ولام ءادغب ةراتا|
 وكت الر ضبع لكم نو ذل المط؟ هراتلا باصْحْ
 ةقدَصو أ ئذلا وادع ىف ين ذل !ًءايمنا ونه درافكلا ىأا
 فيزة اصأ) ديدش دربو أ رح (بصايبف خيل هير اموت

 |( كيه أذ) ةيصحملاو ينبوع اهلاع عزق) عدن
 ا وعمي دبال عا م اةيدن لإ دكا ناو عندا اوعطتنت مله.

 نظم 3 0 0 نايل امو)

 (ةعنع 0 نيس 0 تال

 ىأ



 هل

 0 نوزث أملا

 اودوككتل ىأ ةدئاز لقت له اجئاكدسنأ لكب قيلي ألو ةمالا

 وفل اَو) مايدنع 0ومَرَمَت نيل اكاد ؤكتالو) ةمأ
: 

 راسلونا 2 0 جام دعب نم) هيف

 تاك ا طيور و يلادعا رو 1

 | توسؤلا مو ىئيطوجُ تصيب لا اَمآَق تو 2
 | هذه ىأ (َكْلَي تود خامه هر هتدجى أ (هشاَةَمحَرقَف)
 هك امو ىحاب) نيعاي (َكيِلعاهولَتن هنثا تاي ) تايإالا

 فام هَيَو) مرجريَخب مذخأي نأب (نيَلاَعل الط ير
 (عيرمتا لاَؤ) اديبعواًءلحواككم ضال اَمَْوَتاَوَْتلا
 يع م معدتي ار اي
 نع نونو تورعم اب تورم أس انلز) ترهظ (١ ٌتَحِرْخْل
 اناعال ا( ناك باكل انه نم الو هلا نوم وقر

 هنتي ىطر مالَس نب هللا ديّمك لك (نن ذولا عيماَرمح
 مرضي دن ) نورفاككلا ورفاكلا (نومِساَعْلا'ه اور بارتسأ و

 رك (ىذاآل ئشب نيل ثمار شمم ايدوههلاىأ
 . ,ذالا”مولَوي ٌكواَباَقْيْناَن)ديعوو
 0 : لاط) ممل كرمصنملا كل لب مكنلَع (َنوُرَصْسْسال يش )
 ا ذ ايي 1'هْلّذلا
 مهو نينمؤم ا (سائلانِم ِنْبَحَو هَ اَّنِم ٍلْسَح) نينن اكل ا
 عنو ةمصعال ىأ ديرما هاد 1 ىلع نامل اب مهلا مه دهع

 ف صو هللأن مي وعد )اوعجر 0ؤابور شيف 5



 : “َ؟

 مس سس جل ل اعلا 2 ل ا سس سل 1 21 ا ا ل 2222 يح - ع هل كانك س7

 1 را و يل وسلا

 تابت ءاهه وجت هّدعذ جكو ئنلا 00
 مْسَأَو) قح نع ءولن ام ىأ ةّجوعم ىنعمب ردصم لحِوِع

 ايكمالسإلانب قلوه نمل نيدلا ناي نول( '

 بي زككيلاوزفككلا نم (َنْولْمَت َنَعْلاَحِب 0
 ةوهلارخمتترم م. لزنو + مكذ ايل متقَو لاكرخؤي اما
 #1 هظاخف ع

 ركب و وسمي عاطي نآب 2 اين قصت ارك
 در نمو هللا ل وشراب اول اعف سني ا

 ا هلومب مسن

 دارك (وستفاوا اومصت عاوز نو رخوم (َنْولْسم تأ :
 الدال ادب مارت 5 الو اعيج) هنيووأ (وّشا
 ك1 رز او سو الار شعم اي كيل 2 ) هماعنا
 0 ءادع ا )رمدلسالا

 اَدسْلَع َْسكَو):يالولاو ,«نيدلا ف َناَوْحِإ هيب ) رص
 ا مول 0 ِةَرْْخ) نرط
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 يَرْصأَنْم) ىلاءت لاق اهءاّود اي مو وتبع هيف (ّنبَق د
 رخل 'نأب جي روهظ ىأ (َكِلذ ِدْحَب نم َبنكللا هلأ قع
 مه َكئلو أقر ع ارا دهعىلعال بوقِعَي ةجنم ن كايا
 ْق 1 دِص لف لط بلا ىلا قمح نوزو ايلا (توملاظلا

 | اهيلَعان أ ىلا مار ارث! ةلما وْعتاف) بربخأ ام عهد
 رس قيم تاك امرق) مالش الأ ىلا نيد لك عال أم (افينَحر

 عِضْو ِتْيِب لَو نا ) كلب ليفان يقاول اق لزنو *

 | ةكمىفةغل ءاثلاب (ةٌكَبِىَدَّلك) ضرالاىف (ساّدلل )ا دّمعتم
 ءاَتسب اهفدت ىأ ةَرب ابحت قانع أ كبتن ابن الل كل ذب تيمس

 نوعترأ ابيب ىصْفالا عرب مضوو مدكقلخل بف هك الملا

 رهظات وانتي دع ف 2 نييصتتا فيدل
 تيحلف اصيب ةدبز ضرالاو تاما قلَخ دنع ءأملا هج ىلع
 ىٌّدهَو) ةكرباذ ىأ ىذلانم لاح لكَراَمُم) هّتحم نم ضرالا

 (مهررلا ماعم ) اهم (تانّيب تاي اهيف) مملبق نال (َنيَلاَحْلل
 ىلا هيك هامدقت أف تيبلا ءانب دنع هيلَعماق ىذلارجئأ ىأ

 [| اتمو هيلعىدئالال وأدت نامزلا لواطتم عم نآلا ىلا

 َناكُهْلَحَب ْنَمَو) هولعَي الريطلان أو هيف تانّسحنا فيعْضت
 ىلا لعشر كل نريغوأ ظوأ لسقبهيلاضرتعتي يذل (ا2
 -ردصم ىف ناتعل اه هيت اهنارسكب بجو (كيبلا ©
 عيب ويل | عاطتشنَم) سانلا نم ل ديو دّصق نعم
 اح هاقر ةلحارلأورارلاب بو هيلع هللاوليص هرمش امر اًميرط

 مع هل أ َناَف) حبان مهضرف امو أ ههاب مر ْنمْرو) هريعرو

 ه0 دات نعو ه5 نا (َنيملاَئلانع

 'شاَو) نآرملا يَا ِتاَيآب َنوُر معلا 50
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 0 ٌفْيِك) هيلع هدي مؤملارانل ىلا ولا
 َاَا) مداهشو ىأ 0 ا دعَباوُرْمَكآَمْوَ

 يا 23 هنا ل

 ظ لول ل و نيعمج

 مهل (ٌووفَحَدَتَن از مهل مَ 50

 || ىسيعب (اورمكنيزلاَن١) دوهلاف لزنو * مم (محَر)
 دج ا ا 0م

 - ه4 و

 ملح َِس 7 0 نيد!
 أ|اظأ (هيرئَدَتف اوَلَواََه َد)اَهولمي امرادقم (ضرالاٌء لم
 مدع تيت الادباو طرشل ايىذلاهيشل ّناريخفف ءاّملا

 || لوم لأ ُباَرَعَمهَل َكِبَل وار ضكل الع توم انعلوبقلا
 ىا ل ْنَل) هنم نيام ( نصا م ْمُهل امر
 || نم (َنوُيَع اًم)اوعذصت «اْوَعْمْنت ّجَحِل ةنجب 0
 هيلكئز ايم (يلِعِربمَش هلاَّناَف ضَتْنِماوعْفْس امو) ملاومأ

 أ تاكو ارب ةذم ىلع كن ( عزت كنا دولا لاو امل لزنوو *

 || يلح (الجن اك ماعطلا لك اهاين أَو لباالا اموح لكاي ال

 (وِيقَتْلَع) بوقمي ( ُلِيئاَرْس ام َّرَحاَمأِل| قْيْشاَرْسا ىجبِل)
 ناآرذرةرِصَمْلاَو حمل اباننل !قرعهل لصحا لبالاوهمأ|

 || كلذو (ةاَرْوَتلا َلّزَمَت ن (ليبك نم) مملع مر اهلك أي ال ىنس
 | مثهل ْنُد)اَرِعز امام ارح هع لع نكت لو ميهاربا دعب
 م . نإ) اوف قدص نوبتيل ا اد اياها

 هم



 - -ض

5-45 

 سكوات يدوس لت مع و بانك 1(

 امطءبصتلاو لاىأ ّساىأ اداثرسا مفرط ام كرم ايالور اولمت

 اي باير َنيِيبْتلاَو نيا ةكذالللار ذر تاتا
 | يسع ىراصنلاو اريزعدوهلاو ة ةككالملا ةئباَصلاَت
 ركل( ةراذه هل نبنيال نول منذ دطبرطكلاب كر 0
 امد اهتم لو مدهع نيل تاكا نيسا(ذل

 | عرتقو قانا لو ىدإا ا يكودو ءادتب الل

 ايدلح يس مصرم»
 | 2*يءاجت "دادي جَجَو انك نم) مانين1 ةارف ىو ءابأ

 قرض د عمو كات بارككلا نم (:يَعَم لق صم
 مكررأن ا مسعلا باوج نزح سلوي نثِم ومل) حسو هيلع
 ١ درك از مهل ىلا (لاق) لذ قرسهل عبتسفماو
 ايرَرَف (اًولاو) ىدهع (ىرض ! كل و لَع) دخاَو)ا
 هان 1 < 0 لاق

 (كِذ َدعَب) صرعأ (َيَوَنَْنَف) ءييلعَو يدع (َنيِدِهاَشْلأ
 (يتوُهِبي هللاِبدريَحَهأ َنوَعِساَملا 'هط كشاف ) قانيملا
 ٍقاوبتلاَف نمد انا يس لو ال ا,نولوتملاى ؟ءايلاب
 عولبامةنياعمو فيّسلاب اه كور ءاباالب (اًعْوْطٍضْرَدْلاَو
 قط داكول ةزهجأَو ءاَيلاَو ءاَنْلاب (َنوُنعَحرَت هْيَلإَو) هيلا
 هارب العلي اامو اندلع لوس ١ امو هل اي اثم() نيعاي 4

 امور ةدالوأ (ظايشال او بومُْعَت 6 او لِئععْس او

 || دحاَنْنِب نب قرن ال ممر نم نويل ىَسْنَعَو ىس بوم حو
 يلع َزومللسم هل نحن و) بي نكتلاو قددصتلاب (محم
 عتبي نمو)رامكلاب قحنو ٌدترانمد لزنو ةَداَبعلاف
 ترواكوم ةرجال اى وهو ةنِم َلَيْقِت ْنَأَد اني هرمالْسإل ريع

 ا 0



 مم

 ماو قنص بتلاعأ نيالا يلم سنا رهلوخ
 لاوىلاعت هيلا هوبسْنو ميد فلا نم لظ مهل الشال

 (نْوَلْحْْحَو َو) هيلاكل ذةَمْسن ىف (َبْركلاِهَّشالَ َنولوهدو)

 00 ا
 قوه هنااا | دا نم هيلا هللا دهعب وأ هيلَع هلا دَهاَع

 ْ هيك نيس َِحجمَلَناذ) تاعاطلا لهو ىجاَحملا دل هنا

 0 * مويتي نعم مّوحيىأرمذملا عضومرهاظلا عضو
 (نمىوأ ةاروسلاو مهلا هل دهبعو بلت غداول ديا دوملا

 يوب ندر ةهلس عيدا ىوع اياك لع

 ينام قا نامالا *اداو ىلا, نامالاو ميلا (وا ٍدهحي )

 قالحاإل كول )ايندلاّنم دانلود نيبذ ا ىلاحت,ب 5033: نيبذا قايم هلع
 الوإمهلعامضن هلا للجن ال و رخال ىزشيل) بيضد

 ربط (ممكرل آلَ َةَمايِْلاَمْوَي) مهجر (؛ ( ملا لضسي
 ةقنرمل) هكا الها كاس نا) لوم( اذ
 ىأ(باتجلاب منيل توؤلت) فّرسالا نب بعكك ةئئاط

 بلا تىذ نم هوه رح ام ىلا لزنملانع هن ءارّمب ابو نمطمب

 هللا هلزن أ ىزلا (باّدكلاسِم) ف نأ مرفت وجو
 هلل مو هامو 2 سا دنع مْوُظ نول وو بانك نْسوهاَمَو وه غامو)

 لزنو «نومذاك من1 (َنْؤُمَْي رهو بكت هالك َنْولوَمَنَو

1 

 80 0169الى لومي ا ظ

 3 يب م



 را

 دم تعي لتس نآرقلا يتلا تاي ورم مب بانك |
 قييم ءاكلا نه يروح |نوطعن (نوُدَهْ تناول

 يوكو )ريوْسْلاَو يرحل اب (لطاَيْ اي يمه )نوطلخم
 ١ نم” ةَعْئاَط ْتَل اَدَو) قح م1 (َنْوَلْمَت تون جملا ّتخد ى 9

 م _ نيِلاط لرب اى اباؤنبأ) مضعبلدومملا (يانكلا لها

 ' ةرحا)هي(او عكا و)هلوأ(د دراهنلا َه هجو) ن ارملاىأ اوس

 |عجترامنولوميذا مزيد نع (َتوُعِجْرَي) نينمؤملاو ا(ْملهّلَحل
 | تالطبمهفملالا لعاولوا مروّيد وخد دعب هْرَع هالؤه

 ةدئاز ماللا نيالا راوهدَصَم (انيمؤت الراضي اولا
 ىَدلأ َناردهم انمهل (َط) ىلاَعَن لاق (:كسي )قفا (َيَس)

 ,ضرمعا لما لالض ءاَدعاَمَو لعل حل
 نئك2لَو ب باركلانِم (”يْتو ام َّلْشِم لح 1 َضدوْي) نأب ىأ (نأ)

 (مدقدَحأ هنم ىنتْسلاَواوسؤت لوععم نأٌرلئاًضْملاَو
 ,عستنلإلا كلذ قويادحأ نأب اورد الئعملا ئئتشلا هيَلَع

 059 دزع) موبلضي نونسؤملاى أ (كوُجاي) نأب ع كريد

 ئى * بولا ةزصب. نأ |ةءارف فوايد محأ مكال م ماملاموت

 هسادَيِب لصمْلاَن لفل !لق) ىلاحت ل اق مب نويَمَت هلم دحأ ءاّمباأ

 | مييفالمرنسعا فؤيال نأ مك نبأ نذب يةاَسب نموت

 0 هله أوه نمب ( (يِلح لضنلار ينك( (مِساَو ةقاور

 نما نإ نحب اكل ال هأ نِمَو مِظمْلٍلْْمَسلا اود 2 ناو است ْنَم
 ظ نيهادبعكهتن امال (َكِيَلإ وود ريك اجى أ( باطنقب

 ا هيفواقئاموانلأ لج هن هغّدو أردف

 هند د امال إ) هنن اخ كيلو دوم الر انياب مم انا نإ نم

 ”ةونشافرشالان ب بعككمركلأ هتقراذ يف هقرافنال يَ

 بدّ /َوناَف يراد دالا كرت ىأ يكل َو) هد ار انيد ترق



 دمر 2م

 ولون ن]ق) هعنصوف ( 8-5 )هكلم ىف (ُري رعلاوهل هنا َنا َتاَقا

 كلاز زول بانا لخأ يل ارمضلا عضوت ا اخ لا
 ظ 4و نير افرماوتنس وحجر دّجم اوسلو لا ول 5
 معبانصْج حبال يشرب كلر الو هلا لإن يئن أ ىه |
 ااوَلَوَت نان) ناهرلا د ايحالا 2 نزغ ا امك(مّسا نو نم اياب ذأ

 ايي اناباو نها سهله أ ؤلوَمُف)ديجوتلانعاوضرعأ
 انو تدم ءايباوويلاد اتاني راك ودخل
 ا د22 1 باكلارخأ ناذكعد اصنلاتلاقو

 5 0 تاو موز هن
 رأس( , نم 0

 : از هنأش تيان مهارا ناخد ني سك
 ميه ارث ناكاَم) ميهاربال ةثرمت يلاعت لاق هموت
 نادال انعدام (أًعِئبَح نك نك ' نكاَو اًيناَرْصمالَواَب د وم
 يكرس نم َن اكامَو) ادم يتشرب متلانيذل ىلا اهلك
 زيامز ف هوعبت ا ني دلل موهارب يت دال

 (أونمأ !ندلاو) مع ءرْسرمكا ىف هل هنغف اول دهع (ّيجَّنلااَذَهَو)

 مي أال نيد ل نحن اولوتي نأ نبي 00 نع
 2 نعال 6

 ' مملة الضا محا معسل 0 2-7
 شما كاذب( ورْسنامَو) هيد مةوعيطيال نوسؤملاو

 دمسلل 20313111 مس سس ٠ ل ميم سا
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 ثيناس عبس ث كي ذأ سم ِثيدَحْفَو دي نجلا عْضِصَو
 نئيويبو ةنّس نيفدرأ ىسلابيطلارور تادنع تنم

 ثاال با ضرالاىف هئبل عومج رارملا نأ مديد هيلع صم و
 ' | (َكِئلَوهّضتن (ْؤلْس) ىَسيِعرما نمروكذملا (َنلِلَد) هدَعَبَو
 كلذ ىنام هلم اًعو ولن ىف ءآملا نم ل اح (َتاَيالا نِم) لحم اي
 ٠ تا نارملاىأ مكتمل مكمل اركذلاَو) ةراش الا خخم نم

 هفلخف أشك( مَ[ هللا كنيع) بيدزنعلا أشم (ىسيعلسَم
 انوكيلبرغالاب بيبزعلا هيِْسَ نمّوهَو بار يغنم

 باَرتْص) هيل اذ ىأ مد ا ىأ تلعن سلا عقوأو 2

 | هل لاقيسيع كل ذكرك ن اكف ىأ (نوكيذ) ارش (ْنكْذمل َلاَك مع
 اىأفو ذ د ةيمرّبخ (َكَبَو نم ىحلا) ناكف بأ يع نص

 كلج ْا) هيد نيكاشلا (َنيدممل نم ترنوكَم الق) ىسيعرعأ
 || ءرمأب احلا نم كل ءاجام بحب نم هيِف) ىداصنبلاّن م كا اج
 اننفارت نانو ان ءاسنو مكاني أوانءانن | 'عْدَب اول اعل رمل (ْلَعع)
 نعججف) اعدل عرضتن (لهتبن شامه كمن
 نأ :ؤبذاكلاَنحلا مهللال وتد نأب ) نبذ مناع ا تنل

 تمل كلذل نإرخيدؤو لَسْوهِيلَعسإكصاَعددِقَو ىسيع
 ميو كامن كيسان غانا ىفرطسن تشلول انا ا
 اوعراوف وكلت الا اين موف لَها ام هن أر متوتبن حفرعدقل
 نيَسحللَو نحنا هحمرت جّرخدقَو هود أذ اونومضماَو لجرلا
 زل نأ اوّب أف اونم أ توعد اًدامهللاّوَو َنْلَءَوةِظ اذَو

 لاو سابع ن_رعو ميعذوبأ ءاَوَر دي زا لع ةوح اص
 الها الو الام نو دجيالَو اوعجرل نوله ابي نيذلا يرخول
 صصم اًرهل)روكزملا اََه َنا)اوةفرتحالاوحرخول_عورو
 اهلا الاوكإ) ةادئز غنم اَمَو) هيف كشالىذلا (ىَحخا )ريحا

 سصح صم حمص



 ظ شا ىلإ رايها قارزعأ عأ (ىراَصتن أنَ ءاَصم املا لَساودار ا
 تيد اوعأ شاذ داصنأ ضن ودراوم ل اقهنيهرصنالا
 نمالجئَررْش عا اود اكو مب نم( نم ل وأ ىسيع ءاًيذصأ هَ
 نورّوجنيرراصفاود امنيه رك ص ل انا ض اهلاوهَو روحا
 أر ىسيعام نسا ايرانق دص نم اب: وضيبي ىاتايثلا

 (ُلوُْسَلا انُكَسآَو) لسجن الاّنم (َتْلَرَن | اميادَم اانرَنْو
 كوس ةيئادسولاب كا نيالا, نبع

 يجن يشارسا ىبراذكى أ اوزكمّو) ىلاعت لاق قدّصلاب
 حيعبشولأ ذا م, نارك ةليج لنج نت اولكوذإ

 / ردح ئاَو) ءاهسلا ىلا وسيع عفر ٠ هولَتَعُ هلّدَق دَصف نم
 كيووت نب ىَسيِع اي تا َلاَو ٌرا)ر كذا ب مهلع !(َنسرككملا
 (نٌرَهظمَو) تومريعنوايندلانم (َلا كمِفاَرَو)ك صا
 افدس تاو بد انيزلا لع او اوْرَمك نيْنَلاَنِم) كدعبم |
 نب ماو ركب ذْلا قزف نلاَقْوف)ىَر راصملاو نيب سلا نم كَنْوِبْنِبَأ

 رأ ند نورس هين" تكا مى كنب كش 'كهجبز ىلا ”م ةمايضلارْوَد لإ) فسسلاَو ةزئاب ميول دوهلا مهو
 ايلاف ديد ابدع ف داق اوزت : َنيَدْلا اَمأَك) نيذلا

 نو زله امو رانل اب ( رجال ارث) ري جاو ىجَسلاَو لتصل ا
 يبايع هوم اَنْ امْأَو) هنم نينا (نيرمص ان

 (َنيِلاظلاِظِْفيال'ءناَو :مَروُجْلا) نوسلاوءايلاب ( عم َويَ
 تملعتفهسصورف ةباكس هيلا لّسر أ ِهِهاَّنَأ__عور مف اي ىأ
 قلالي كلذ ناكَو انعم ةماعلا نالال لاف تكي هنأ ب
 دعا تثاَعَو ةنس نود الث_و ثالث هلك سدّمملا تْيَيِب
 الابره لزغي نا ثيل نانعيشسلا ور نيس تس

 الايد ةتقبو اهب جرن جر

 ع
1 



 (لِْباَر ارز ىب قاا[وشر) ادع تنل وَ م ءاَرْوعلاَو
 تلوح اهعر د بيجو ليربج غخف غولبلا دعبو أ ابصلا ىف

 ىقيىلاهسا هب الذ ميم ةروس ىف ركذام اهرعأ نمت اك

 ذَسو) ناب ىأ خل أ) مكييلا هلال وسَر نارسهل لاق ليث اريسا
 رق فو (ةنأ) ىف (مكَبر نم) ىدص لت ةمالعت (وماب "اكتنحي
 (رياطلا نيك ٍنيلعلا نم 'كل) روص١ (قلْخ )او انئتْسارسكل اب
 هاككلريمضلا ( هيفا عن أت) ل وعم مس افاكئان وعلا
 اقل د اراب (مّشسا نر ايداش ا ةءارق ىف ليم ف

 ةورظس هو ةريطي ناد اولخربطلا لكاس

 ام لوبن وك فاران ملا وو ثياكف

 مهود قيل ءرزكّشا نذ اقول أ ى) ناميالا طرب
 ' ةتسباَو زوجملانباو هلاتيدسيزاءابسألا الا
 .لامماىفَتاَم زر حود نبراس قمه دا وواوشساعف اعلا

 3 00 نؤابخت هنزل نوم 70

 0 1 ار 0
 | الائريطلاَو كيلا ممهل لحلف اهو كيلر ىدْلا
 | كشجَو) لكى ح لكنت« ضعبن عيدجبالحأ لَو هل ةيصيص
 ولاا هيلع بيلو اديك هوك( كير نم مآ

 ا :ذ9 ره َنإ) هتعاطؤ هما ديد نسب يزعم ٠

 يع : ) قدرط (اريص) ب مك اىذلا ده ذو اب ديعاف
 0 ١من يسيع) لَم (ىحا انأد) مياوس وي ماو هوي ذكد

 ْ رج يع ام طقس ميم ا نع تا



 ل موس هج مس يعجل ما مسوس وس يس يل
 مس سوس سو سل

 َتَقاَ البو ابعت يي لاؤسلا يلا ةهبملا وتلا. 1

 داو ر يأ ىْل عجل ِتَر لاق رش معرس ىلأ هسنن
 20000 (ٌسانلا ملكت الن )هيلع كتي (لاَد) فأرعا لموت
 ! امل يلب ىأ ميا أ تك /ىلاعت هللاركذ ف لذي مهم لكن م

 نعل لص ( حبس (زحبسو ريتك كير كراَو) ةراشالّرْمَر دار (ارمرالا)

 0 8 01 (ق) هلثاو اًوراهلارحلوأ (راككبالا و١

 رهطَو) كزاتخا (دلاعطضآهنا نإ ْيْرحاي) لي ريج ىأ
 لها 1 قنا ملالنب لك دلانطسأور ل اجرك سيم نما
 | او ىدطناَو) هيعبطا (ِكِيَرِل حدف مير مناي كناعز

 فلا نمروكزلل ند هو ا
 مك لا

 'ويجو) كذع َباَءاَراَبن1(ِبْيخْلا هن أ نم) ميرو انركز

 ؛ ءانللا ف( هم الم .1 نوم ذا 0

 كلكم وعِرم) بزي ]كب ث:0) مهل نهظيل نوعرتقت هي

 ام او بربدتت كلذ ف رعت اهيلافكف (َنوُنيِعتْحج ا 1 ١

 ,ليريجى أ( ةكك الملا تل اَقذ ارركراىجولا ةهيج نم نم هتفرع

 . جيلا ةما)دلو ىأ 00

 ' هد ان 1 قع !ههبنت اميل هَمبشمب اهيط اخس (ميْرَس ىسيعأ
 اجا (اجقر ماب كىلا مقيم لارا داعذإ بأ الي
 العلا تاجر دلو مَع اغشلاب (ةّرْخنلا و ةركينل اي ليندا فا

 الفط أ يهلاَقضانلا 2ك از هئااذنم (َنايرَسلل نمور
 (ناٍَتَر : تْلإَف نيِاَصلا نواه ) مالكلا تندر لب ا
 «رنعالو جو رتب ( رسب شسسي ( ريس يسمي فون و كيانوكملا فيك
 ا بأالب كنم دل و قلخن م (كِلَدكر مالا نام

 نك هل لومي امن ف)هعطظد ار[ ([َمأيَضَفاَذ اًئاَسَياَم
 16و باكل: ءايلاو نونل اب كيل ور نوكة هى

: 



 00 ةعّست هواوملطماف وتضم تحال اولا
 د ءاَلا ىف هلق تبن نم نأ ل تمهم الّوأاوملأَو ندرالا
 يتلا ةفرعال خو اه ذأ اننركز ملف تبشف اهب ىلو أو بيف

 انهرواه< رو اهيطايابتمأي ناكو هريغابلا دعصيال مسب

 2 او ءانشلاة كانو ءانشلا ىف فيضلا ةكاذ اه دنع دوت
 ديدشَلاب ةءارق يق هيلا اهمض( 8 كر اهلَمكَو )ىلاعت لاق اك

 ايت دايما لعائلاّوار 0 لم اتركز بصمو

 0 ور سلاما رش | مو مفرعلا (با الا أَي 4

 اًوُه) ةريِغْصَومَو (تْلاَقاذَه لإ نبأ نم (ّنأ مي نماَي لاك
 0 25 اَنا) ةنج نم بيب أي (تداينيعنم

 اي ركز ىارامل ىأ كنانه ةعش الب امنا قاقزو«باسج|
 :لعرداو هنيحرعق ىلا ناتالا لرد ,أٍلَعَو لذ

 . اعد)اوضَرلا هتيبلهأ ناكوربكلالكدلول اينايالا
 ١ تَرَلاَق) !ليللا فوج ةالّضلل بارحلا لخت ام( اتركوا

 أ اهتاصاول و ٌةَبيْطدَي رذ)-1ليعنم(ت
 ليريج ىأ نكن هالك تاتا هلا دهم كْنإ)

 ا ١ قل نأ ىأ(2(ّن ا)دصتلاو 1(باو ىف يصد 6و اًوّوُهَو)

 ايي ابل م 1 ب ا دمرت

 دل يرغا ىنيم ىأ تام ةدئاك قلبا دصُم صخب

 |(اًروصخّو)اعوشم 0 ٌدْيَسَو) ) نك ةيلكب قلخ.ال ةرلكى عسر

 ةنيطخل مل م أعور ٠ اًيور (نيِجيِاَصلا َنماَّنيت وز ءاسنلاَنماعونم

 نموادلو (ملغىل ةؤك) ضيك( نأ تر لاق : و

 | ةنس نيرشعو رش ام نسلا ةيابن تلت ىأ (ٌربكلا يلب
 .نم (كِل دكر مالا لآق)نيجشستو ةين اج تدل( رِقاعجب ارم )

 رر ايلظالو ىفت هن هزججدال (ئاَسَأَم لعين )هكنص مال قلخ

 0 ١ كس 1



 ع

 (مِحَت) كلذ لبق هنمئل سام جتنا نمل (رووفْعْدَياَو :كود ذ

 ديحؤتلانمرب مكرم ايامي (ٌلوُسَولاَو ها اوثعيِط از مهل (لّذز هب
 (ٌيرف كلا تحيا هللا َّنإَق) ةعاشلازعاوضرعأ ماَؤْلَّوَت نق
 ممقاعي ماى نعم محي الىارمضملاماَةّمرهاظلا مادا هيف
 (َناَرْعْلاَو مِهاَرب !لاواحوبَو مد ) داحا (قطضأ شات !)

 عير داحهيل سد نم ؛اًيبب الا لحب (َنيلاَحْلاَّلَع) اممسطن أ ضعمب
 تلاع درر كذا ( جلع يمس َئارو) مخم (ضنعب) دلو (ْنم اَهضْنعَب
 هدا تثعرؤ دلولل تقاتْساو تنسأ امل ةنح (َناَرْبعْسأَرْعأ
 لممؤلاَم َكَل) لعجأ نأ تَرَ َنبإٌتَر) اي لوح اب تشحأو

 سدَقملا كي مدخل اين دلل غاوش ضاّصل اةاقيسع ار
 تماينلاب (لَملالءاعتلا (ٌعتمتلاَن اكن يِمْلَتَعَمَس)
 تاكو ةيراجاه دلو (ابمَعّصَو انيَد) لم اجو ناّرع كله
 تمل اى) نايلنعلا الارز نكت لذا امالغ نوكب ناو جرت
 امير ملاعىأ لع ساو نأ اهمعضَو ن!َت رأي ةَر ذّرعم
 هان امضيد ةءارق ىف و لاحت همالكنم ضارتعا ةإمج يْتَعْصَو
 هنال تبهو ّىلا(ىْنأْل اَك) تبلط ىذلا (ْمَعَذلاسْيلَو
 اهبتعداَعَو اهتروعواهفعضل ال طصتم الهو رول دصتي ظ
 (هيزدو كبه ذيع ياروحي هيَ ناو) هونت ض يحل نم
 | هلم ام ثيدحاىف رورطملا (ميجرلا ناطِيَشلأ َنِم) اهد 'وأ
 اإل ااخراصؤ تثور ود نيح ناطرتسل اهمال اروي رولوم
 نم ميرعل به ىأ َمْئَراهَلَسَعَتَف) ناضيشلا اور انْ ارك مي ىَع
 نسح قلاع اثن نسحب انسب )اهم
 اهعااوب تن أرك ماعلا دولوملا تنني اموَيلاىف تبنت تناكق
 اوشانتفةري ذنلا نه متود تل امو ص دخلا تب مندَسراّبحالا

 قيال ا نال اه. قحأ نأ اترك لاف مم اما تنال ايضا
 اولاعف



 اي 4

 مورا سراف كلم هتما لس هيلع هلا بص دعو امل كزنو
 ون ناك امد هما! مه انف تاس نوقف انملا لاذ
 ؟ءاشم نم كلملا ء كت ,و) كَل نم فاتكنَم كلا طعت
 ايي عزب ان نع نم )كاني اطل

 | قي ليدم عن كلت كلئاررشلاو ىأ (ٌريَما) كي ددقب
 زيف (لييتلاي) هلخدت ياهلا جوس رالف لْيَشا) لشد
 تسال ا حاو نم يع رح و) خللا نم صقن امم اممم لك
 . ةتطنل اكسيل حرْدَتَو) ةّصيبلاو ةفطملانمرئاشلا تا
 اقزروأ ياَسِحَْعِ اَسحّنَم قزَرَنو خن انم) ةضصيبلاَو
 نِم) مَمولاَوي نايلون واحلا نون وكاٍنسْل) عسا

 ارهلاوب ىأ تل نكست هر نيب كالا رعت ْ

 ددصم ا بوت ند نيل
 بلقلا نود ناسلل اب ممل اوم مكلف ةفاذم أوناخت ىأ هيمن

 ابين انف سيل دلي ف نم ىرجي َق مالئالا ةَرَعِوْبَتاذَهو

 | تما لع بضضينإ سنت ةئار كورس كلوا و١
 جهل (لق) عزاب عجرلا نصا هل اىلاو) موُمُدلاَو

 مال | وم نم ولق كرو دْصْقاماَش نإ

 | مر قامو اوت لخير وه ىذا هلَْي) ءورهظم

 00 يعض لا

 02 2 ا اهن ىف ةياغ
 ا دئاَو) ديكاتلل



 ا [1) برعلا كرشم (نْيَيَمْاْلاَو) ىراصتلادوبملا

 ٌباَو)لالضلانم ماوَدَيْهِدَعَاْوْلْس !نان) اوشا ىأ |
 ةل ايرث غياب (غلبلا تي رئاي) الش الا نع ولو 7

 رجالا لق دهر رثهل اعاد ميز اصف (دابجل ايرهصب شاو)
 ضاقت نزل رولا ايار تول تينا !)لاتملاب

 طق ابو لن ايَنذْلا َنولَدَْمَو قَحيمَعب نييَبملا) نولتاعي ظ
 انوا اولّتق متأىور دوبملأ هو (سيانلا ني لدعلاب
 دهب مهولتقف مهدابع نم نوعبسيو :ث اممم اف اّيبن
 مك( ةذاشمإ اركدو م لؤم (َجلإباَذَعِب) مهلعأ (ْيضْرَشَمَ)
 "مرق نؤصرلا اهبئامكل ناربحو ءاّملاتلخ و مم

 | ريختم هولِعاَم منيل انَعآ) تلطب (تطبَخ َنيَذَلا كتل وأ)
 مزعل ا(مدادتعا الف (ةرْخدلاَو ينل ) حر ةلصو ةقدَ
 ل ا)باذحلاّنم نيعن انت (َنبريصاَت نمل ام و) اهططرش
 ا ةاروتلا مباَنكلاَنِم١ اح اَميِصْس اونو َنْدلاَلإ) ظنت
 م عموب حس ١ هنا باصىلا لاح َتْوَعْذِي

 ميم نزدومملاولزن هىكح لوف نع (َنوضرْعُم محو مم
 |ةنرلاب:ىباوبأف جرل اباكيلع مف قبلا لااوكاجت نايبقا
 مير ضارعاللاو ىلوسلا (كل َد) اوبضْعَف امجزفا و دجوف
 تاكو دعما لارثاَكل ا انَعَسم ْنل) مهلوف ببسب ىأ (اولاق
 مدعم مهعلوزت خرجا ءاب ةٌرايع قدم اًموي نيعبرأ
 كلذ مهلوقنم (َتوُرَتْمِياَود !كام) هلو عب قلعتم (مْمَي ديف
 راي موي ىفىا (يؤيل مانشمجاذ )هلا (َتيكفر
 لهأ نم (شضْمت لكْتَيِفْو َو) ةمايغلا مويه (هيف) كش
 عوز و ريخنم تلع (ْنَبسْكاَم) ؛اًرج مويعَو 5 باكلا
 6 ةليسةرايزوأ ةنسحصمنب نوال آل) سانلاعأ

| 

 لزنو
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 نسر ىا ناتخلاةعضو لدارسكك ازا

 مهم الكىز اصف ماَمِعَل اب) اع (ٌقيِصبءهْفاَو هسا َنِم) ريتك
 اي (َنولوَمَي) لبق نيزلانم لدّبوأ تع (ّنيزلا) هلمعب
 انين اَلُْرْعَع اف) كلوُسرب و كبانق دص (َّنَم انت | انَبَى)
 تعد ةيصعملانعو معاطل الع معاطلا لع (َنئِسإَصْلاِراَنلا َباَدَعاَنِقَ تاَنَع انفك
 ١ م هس نيعيطملا (َنتناَمْلاَو) نام-الا ىف (نيقداضلاو)

 اولومي نأب هللا (َنِمْيَتنْْلاَو) نيف دّصتملا (َنيَمْعْمْلاَو
 اهنالركذلاب تّصخلُيلل ارخاوأ (راَسْس آل ايرانل رضا مهنلا
 لش الرلاب هل نتبب ها دهشر مولا ءَنْلَو ةلذ هَدِل و ةلئضلات كو
 د (يوطال |) يجيد وجول قد ”,وبعمال (هْناال هن )١ تايذل او
 اًيسبنألانم (يئااولوأق) )رارقال اب (ٌةكب الملا) كلذب
 0 دتب ([ما5)ظفلا او داقتعالاب نينمْوملأَو

 رك كاس ربل ديك بتكون طشمل ابردرضن ىأ لبا ىنعم اميف لم اعلا لاما
 ى أ (مالْساْلا )وه ّتاديع) ىضرلا (َنبلاَضِإ) هع ىف
 هب ةءارف ىو ديدي نمل ىلع ئخبملا لسرلامب ثوعبملا عرشبلا
 اونو َنيِنلاَفلَسْخاَمَو) لامتشال دب لا د !نمىدب نا

 ٌرْمكو ضحب 30 نأب نيدلاؤىراًصنلاّودوبملا (تاّكلا

 (باصيل و عدربس هل انف منا قرار نع 0

 0 6-0-0 .نيدلاف دععايدافكلا كيصاخ كلو ءاحْئن اق )هل ةازاجىأ

 1 لا ا ينايفما 3

 (نادكاوتوأ َنسِنّلِل قو ) ىلوأ مي هجول 0



 ؟ك

 ةرعم ةلحج او (موود ذي) مهككهأ نا م َدَسو ياي
 هيل هه[ صنيلارعأ |/.لزنم مياَقَعْلا ديس دَئاَو) اهلبص ا
 كنرسعال هلاوناقفر دب نم هعجرم مالسال أب دوبيلا ٍلَسَر
 ديعإأب (لق) لاتقل نوف عيال ارانعأ شيرف نم ارمد تلمس نا

 اًندلا ف ءايلاوءاتل اب (َنوُيَلَدَنَس) روهلازم (اوؤَمَكَنيِدَلل) |
 (َنوُرَسخَو) كلذ عقو دقَوةْيِرج برضو شالا للاب |
 (00 سئ ور و لخدتف هج ىلا ) هرخالا ف نيهيجولاب

 د ا ا او م يعل
 لَساوَم هنِؤ) لانمللر ديم وي لَمَقَّنْلا) نيّدقرف ( نيد
 ةئامئلس اود اكو باكصأو يلام هتعاطىأ (ِهَنأل يبس ف
 | قيسةسامو مردأ سو ناّسرف مهعم الحر شعث الذ َو

 ملة ماراتكلاىآ (موَري ةرفاكىَرخأَو) ةلاخر مرثكو
 1 مزم كاع نيمشملاىأ

 (نيويهماَو) ممْلَف عم هها هر صنم دّوو ةنياعم ةرهاظ ميو د ىأ
 رمل اروكذملا (َكِلَر قنا ) رصد هاَسيْنَم ِهريصَسب) ىوعي
 -كتدنب نوربتح الف ارئاّصِملا ىو ذل (راَصْنآْلا وألا

 سمسا هيِمْمَساَم (تاونشلا تحِساَنلل َنْير) نوسؤتف |
 نينبلوءادنِل'َنِم) ناطيشلاوأ هالتبا هللا اههّيز هيئاوعدت_
 بهُرلانم) هىرحلا (ةَرطسملا) ةريثكلالاومالا (رْيْطنَصْلاَو
 لب الا ىأ (مامتالاو) ناسحا (ِةَمَوَسملا ليَ َوَةّضْفْلاَو
 لل ءاتم)روكدملا (َكِل) عمرلا(ٍثرَحماَو) خحلاوِرَعبلاَو
 مجرلا (بال نسخ ةَدنِعاماَو) ضي ابيب عتمتي مندل

 ءهؤالتبمر بخ ( مرو ددع) دلرذلا اٌوَمَشاَنْنْنْلِل ار يرن

 تانج



 محام ل ءانعَم لعدإلو هَلادنع نم: ءباشتم اب ىأ
 لصالاىف ءاتلا ماغد اب نكٌذياَمَواَنيَر دْنِع نِم)ءباشتملاو
 ظ لوَمْملاباعصأ (بالالااؤلو ال 1) ظعسى لاذلاو
 (انيْولق ٌةيزَت ال انس َر) هعبتي نماو ار ازا اًصي 1 نولوقيَو
 أتغزأ امانب قيلي الى ذل اهلي وأت ءاكتباب قمل نعاهلت
 | انل ته هيلا انت دشرأ انتي َدَح ْذ]َدْعَب) كيكوابولق

 انا ٌباَعَوْلاَتْن َكّنا) اتيبتت (ةَمْحَر» كدن كدنع نم (ٌكن يل نم
 (تئرالاعوي ىفىأ (ٍمّوَيِل) مهعمج (سالا .سانلا عم[ َكّنااَمَبَو) ا ا
 | تدعو اكرهلاعأب ممزاجف ةمايقلام : اجتف ةمايفل امور وه (ِدْيِف) كش

 تالا رفا كمن ايف عوم نكن طلخا ناضل )١! كلذب |

 ٌّيرم ضرعلاَو قات همالكن م نوكي نأ ل ةنجوت كاملا نع
 تاسلا اول أس كل نذل و ةزحالارع أر مهمه نأ ناب كل ذب :اعدلا
 هدأ ضرتشخا طوف ةيحللا ويا اهماون اول انيل ميا دحملا ىلع

 ديالا ءذَه ٍكصَوهيلع هناك هما لوسر الت تل اناهنعىل اع
 | ٍتْيَأراذاف لاقو اهزحكىلاب باكل اك يلع لزنأىنلاوه

 /ةزر ذحاو هلا تمس نيذلا كئآو اف هنم مب اشت ام نووعبتي نيذلا
 زا ىرعشسال وم ىبأ نعريبكلا فق اريطلا ىو رو
 |فمال الا مالت ف انك املوَمَيٍلوهيلَعانّصَينلا

 | ىفتبي نمؤملا قتايف باك اريل خفي نأ اهتمركدو لالخ
 ١ معلا نونعس اًرلارت هساالا هليوآت مت سيلرت هلبوات
 بايالا اولوا لاك امو اني دزع نم لك اولا نولاؤق
 لاو اعيْمَع) مهدت (َحيعَت نَلاوزتعكَن بَل اَنِإ) ثي دتحما
 0 وح ا مي | نع ىأ (هَلاَنِم هذالئا الو
 ملآ) ةداعك ب اركز م« ادب دقت امواولا خس (راتلا
 اب دك) دوُنمَو دعك الانم (متهْلْبَف نم َنْيْدَلاَو َنْوَعْره
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 نآرقلا باكل دياب كلَ عَ نئاَوح ًالاةكاالا

 هبه (وُي َدْيَنْنِب الام َدَصْم) هر اخاف قدصلااب (َقَح اب !اسنتطمم
 هلئزنت ليه ىأ بق نم ليلو َاَروتلاَلَرنَاَو) بكلانم

 ااريعت نم سان ةل الضلا نم نييداع عب ل اح(عّدُه

 الروك عييت لزم .دارتلافو لزتااتيعرتعم
 |بتكلا عمي (َناَقْرَ

 | جعيل ةئالثلاركذ دعب ا نيب مفداعلا
 مهل ) يعو نآرضلا (مَساَت اياب اوذرمك َنِْنَلَن !)اهادعام
 نم غي هعنمي الف عرم أى ع بلاغ (ٌنيئرِعْمَساَو دي ٍبَس با َذَع
 ظ ءاصوم ةيدش ةيومع (نَمَياَوذ) ةليعوو هدعوزا# ١

 ١ هشام( قش دنلع قي ال ها ّنإ) دَحأ اهلشم لعر دقي الا |

 َ د كرم ماعلا عفبام هلل نال قالقضْدالا ن)
 .مروَصُت ىنْلاَوَه) !اهزواجيال ملا نالركذلاب اعصصخو |

 / داوسوضايبو ةئوداو ةَروكذ نم اسي َصْبكءاحْرالاَ
 هعنصف (مكحا) هن هكلم ىف (ْي نيعلاَوطالا هل انأل) كل ذريعو

 2 (تاكل تارك نم باكل َكَيِلَعْلَرْم اًرْنآى َنَلاَوُه)

 ماكحلل ايف هيلعدهعملا لص (بادكلامأ َنُه)ةل الدلا

 ظ يا (لئأ د سرس يتخلل

 اًيباشتم بيع هيد سيل نأ نعمب تاي تمكحا هلودى كح

 ا ل متم دل علا اهباشتماباركهلوه ىف

 تي نسلم عنز نوؤلف دلما ) قدا

 رو ماه (ةنتمل ١ :بللع ناعتما اةَدِم هباشت اه نوعيتَيف)

 "يمض كانوا (هلئوأت ءاعَيْبأق) ٍبأَو) سيللاو تاهيش لاق مهعوفوبد

 | «فونعازلا او) عدحو قياالارو هريسغعد (ةلدوأت ”لَْي امر

 كد ءربأ دتبم« ملل ين) نودكمملا نوسبانلا||



 ند

 ديلا أمر دج (لوُْسَرلا) ا) قدص (َنَمآ) (ّنمآ) مؤارجو
 | دم ضوع دونت (ز يلع فططع (َنونسولاَو) نارتلا نم
 اا - شو وارفال و حاب عي وهن : المو هاي نم )هم 'فاضلا
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 اد فضول قر ىداستلاودوولا) ١ اهي

 (ريصلا كيل انوار َكَناَرْمع) كلأس /سعطاَو) لويف أمس مب
 1 رولا نمنونسؤملا اكتساهلبم ةيآلا تلزناملو ثعبلاب عجرملا

 ل الا !اتمناسا لع 0

 ا يراولوق ا
 لع نعال ب اوصل انكرت لن اظْمآ و ااًديِسْن نإ )بامعلاب

 درو اكمال عزه نع كلزمهّسا هر دوو مل يرف نمي 205

 (ممااَنيلَعْلَْع الواير ) هنا ةيعنب فارتعا هلاؤسنو ثيدحتا ىف |
 ظ بأ يفنى كات سيوف

 0 لاملامدر حارخا بولا فيلا لت نسولا ولا
 روف (ةَداطالاَماَْلَيعالْوََيَر) ةساوبلا عضوم ٍضَرَفَو
 ارضع )اب ابيودذ معا لن | (انَعْْعْأَو) البلا و فيلاكتلا نم عيبال)

 انرّدس نالؤمَتْنا) ءرمعملالع ةدايز ةحرلا ىف (انمحر اَقانل

 ةىحجا مماؤاب (نيرف اكل مولا ع انريصنماو) انروما ىنوتمو
 لع هيلاومرصنيب نأ يلوملا نأش نم نافرسهل 16

 , الص اهارّتف الاه نيهتل اماما | ةو.ءارع

 * 0 هيلع لك تضع هل نين ا 7

 9 ل 4.
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 8 ويست ىأ مسيار د ةَراجلاريمض اهمساو ةصقان
 :دارملاو هوست ١ ال ن آر ىن(اسشكَيَلَعسْيلْف) |مهلجأ الو
 ' .دجلل مق د ارناف هيلَك مْ اََاَ ااو ذهشاور هيدرجملا <

 اص (ذيرْسالو تناك َر اصيل و) بدن طر
 . ةناكلاوأةداهشلانم نم عانتماو اير هي هيلَسِْمَّو قمح ا

 8 وو ا

 | اود 0 1 ا + مدكن ارو مِِع
00 
 انبتاكآاروحورمضحتا ىف نهرلازاوجةنشلا تيب وا
 طارتشا ارتْسا ةَّصوِبَمَمهلوق داو أر دش هيف قيشوتلا نالركذ امم
 ٌنماناك)ءليكوو نمّمرملانم ءب ءائنكال ارو نهرلا ىف ضبصلا
 ولف ) هنري لف هقحلع نيدملا نئاذلا ى "امي ادني
 | ةيرتاََتيلَو) هنيد هتناَمآ)نحملاىأ (َنمْسأىِذلا
 (َنَسَو) هما الّميعداَذا (ةَداهشلاومكْ الَر)ءْلاد .أيف
 هنال و «دانلا لح نالركذلاب صن يلمع اذ همك
 اًمشاَو) نيالا ة هيام هيلع بقاعبف يوطهعبت اذا .
 0 ملم نؤمن
 ءوتلا نه( [نام) ورهظت (اوُدْننّْن١ ار ضْرالا ف

 0 أر هيلع مزحلأو

 قم ْبْذَحْيَو) هل رمضملا كاسي !ةمايضلاموي
 رشا باو انطع مزمل: نالعذلاو هيي عت لاَ

 ظ كتبت اع ةنمو ( ءو ترد موس لعاضا) وهف ىأ ىأ عمرا و
 مساس مسساء سس جل



0 

 رترْنِمْيلاَلْرْي أام) دج (لوُسَرلا) قدص (ّنَمآ) كف ازجو
 تم ضو نيت يآ هلة كطسس نول (َنوُنِموْلاَو) نارّملا نم
 وشنو دارفالاو مجاب (عييكو يكب : المو شاي َنَم) هيل 'فاضملا
 ارفكتو ضعبب نمؤند (هِيطْز ْنِمِدَحَلَلَبقَرِهنالا نولو قي
 | أن | انرماام ىأ اَنمساولاَة) ىراصنلاو دوبل الع ف اكضعبب

 2213جنيه كلان نفظآَور لوبق عامس مب
 ةيسولا صن ونص ؤملا اكس اهيل يآلا تلزن البو ثععببل اب عجرملا
 (اهعسو ايل ا اًسصن عا فلكي يال لن !(مةّبسا لامه يلعقشو
 يلج ب اون ى أريحا نم (تيَسْكَماه)اهتر دق هعست امىأ
 دما تزب دسكنجإويالومهرزو ىأرشلان م( لا

 يكونا انَبَ)اولوق هسضذ ميت سوسو امم هبسكب من امال
 لع نعال باوّضلا انكَرت ان أطْخآْو ا ايست نإ ) باععلاب

 دروامّمالا عزه نع كلها هردةزانلس عسا

 ([ضاانيلَعْل حت الَواَنَسر) هلا ةرعنب فارتعا هلاؤسنو ثيددحاىف ||
 | ىضتىأ اَنِلْب منين ات مَ اير هام-انيلع تب ارعأ
 هك ءاكرل ىف لاملا عير حارخاوت ةبوتلا فس منلال تق نم ليشارتسا
 هوم (ةَفاطالاَماَْكجع الو َسَرر ةساوبلا عضوم ٍضرَفَو
 00 دمم' | َنَعْْعَأَو) البلا و فيلاكتلأ نم عوباتل)

 اندّس لنالؤم َتْنَأ) ٍةْمَعملا لع ةدايز ةحرلاىف اَنْسَحْراَواَنل |
 ةحجبا ةماقاب (َناكل ا وَلا لعاب ز طم اق)انروما ىلوتمو
 2 هيلاومرصنس نأ لوما نأش نم نافرسهل اًنقىفةبلغلاو

 ٠ ناز هاوس طال تال دحلاؤ و ءارعالاا
 5 دق ةيلك لكب مع هل ليف ملَسو هيلع

 | 1 سيال -002- وس ل ب

 | *شا) كلذب هدارمب ملعأ ها ىلا منيل نمحَرلأَشأ ميش )

0 



06 
 عسسل 2 سس ا سس ل سس

 اهبوضبصتىأ كتبا جوري د) ة ددز ةراَجلاريمضاهمساو ةصئانا

 دارملار لاهوسنكت الن آر ىف (حادْجنْويَلَعَسْب

  التنجلل عقد أمن مد أرنا هيلع معي انتا او دهس [ق) هيفرجتملا اب

 ابي يطال تنعم 1 تددد او 0 رالكو

و 15د اهشلاىم م عانتماو 00 هيلسنمَو قحا
 ظ . ةباكلا

 ' هباتكلاف 3 قليالاف هدب ىللبح قحاب حاّصاهر ضي الوأ

 1 جي اان دع ةيسب الطن او لولعفت ناو ) داهْسلاو

1 
1 

 دو) ةيسهنو عرمأ ىف (هئااوَمَتاَو ماو كير 0

 اودي + 1) عيان نير اسم ىأ (رصَسلَع ماكنا مع

 اوترتش ضيم نهر عجن اهرف ةء ارق فو ( نه“ د

 اةبتاكلادوحوورهطحتا نهرلازاوجةنشلا تيب واج
 ارش راسا حرت دكار وهنا يدش أ هذ قشوتلان الكاع

 ٌنم'َناَت)ءليكوو نسرملانم هب ءائتكالا 0-0 ٍ
 ةؤيلف)هنبمرب يضهق لع نيدملا نئادلا ع كاسل هل
 | _ا(ةْبَرمتاَقَسيلَو) هنيد (ةَينامآ)سدملائأ (ٌنْيْمىَدْلا

 اهئَماَو الّميعدا ل( اهلا ومُك ال وزا َك
 1 ف و)

 ا 40 شأن إف يمك
 اتيكاو) نيمالا ةنف اي يلع فاغيف احدن خان ١

 | اَمَتاَومَتلااَمِهنِي)هنم يم هيلك خيال ( ملع نول 00

 وسل # نم يكون اينما اورهظن ماودِنْت ناو ضْرآلأ

 كنار كرخي كباب هوزض (ةوَعَعْوار ٌوَآ) هيلع مزحلأر

 ١ م ْبذَعِلَو) هل رمضم ا ناَتَب ْنْكْرطْغَيَف) ةمايضلا موي
 اطرشلا باوك عافطع مزج اب نالعؤلاو هبيذعت مَن

 كتبك دام هنمو يد عن لكعاشات) وهف ىأ دا ةرلاَوا
 ا
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 منتي (بأَي اَلَو) س )صفي الو لجالاو ل ملا يف دي أملا ىف ديزي. ال هتساتكف
 ظ هرِضف ىأ (ْدّشا لسا ؛َلَعآَير اهلا ىعداز ١ ت0 نم (2

 ادرك 8-5--- #5 ءايب ةقلعتم فاكلار ا لختالف باتل 2

 || دوبل نإل نيدل !(ةوكل هيلع ىَنَلا) بن اكن المي (ينْيلت)
 | ( سجال الما ىف (ْمتَرَهتاَقَسيْلَو) هيلعام ليِلَرَعْيف هيلع
 | عفَس قمح يل ىذلاَن اكن اْنَس) قيحاى أ( 1(ةئم) ضعي

 5 ءالمالانع (ًعيِجْصْو )ار ذيم
 ]ا مْلَف) كل ذوخمو أ ةخلل اب لهجروأ سرك ومدن

 لُذدَحْل اب ميمو جْفَو يصو ورلأو نم مرعأىلونم (هْتِلَو

 تي دهاش ( نيك رههْس) نيَّدلالغاودهشسأ (اودهْشَتْسآَو
 (توكك ل ناو )رارحالا نيم شملاىجل اب ىأ (ككل اجرب نصر
 نمجِ) نو دهب (ناَتاَرْم او لحرف نيلْحَر) لح نادماثلاىأ

 لجال ءاّسشلاد ذعتو هتلاكعو هنيدل انهيت ٍانهشلام َنْوُصْرَت

 نبطبضو نهلَّمعصقنل ةدابشلا اها !)ىضت (َءرِضَس نأ
 خلا ةركاذلا ماها دشإ) دي بشتلاو فيشنفلا ) 0

 ص ناركذتل ىأ ةلعلال هت راكذالا ةامجو ةّس
 ةّيطرش نارسكب َه ةدارف فو هيبسزنالل همم و

 ةدئاز (اماَدااَهملاَب الو ءاوجنانثدشاركدت عفر

 اًريخص)كلز جوشو :زنكل قملا قم هيلع خدهشاس ىأ ن1

 هون و يال ا
 ب

 3 ياني دال نانا وم اولا

 | الإ) لجالاو قحن قحن ردو ىفاوكشت لون اتِزَت النأ) ىلا برفأ

 | نوكتتف بصنل |ب ةءارق ىف و (حضاَح مرا ( َمْوْصاَحءَراَي) عمت (نْوكَت نأ
 تس سما



 كل ل م ا

 , 000 بهذي َو

 سحاق قنا !رلازيلخب منكن يجاوز ارح
 اال عروس ندا ريِدْلاَن )ل هبفاعي ىًأهلكأب

 ء مرخآ ماهل عوكل اونا عولصلا |
 اك (اوُرَدَو هاوس سَ لا اَيعأاي ندري هالو |

 تب اذ مكامبا ىف نيف داّص (َنيِنِمولم لكن يرتلاَمقَب ام
 ١ ضعب بئاطامل تلزن ىل اعد ههارعأ ل اتم ١ نمؤملا ناش نم

 ينام ولعت كاك) لبق ناكإ رب ىهنا دحب ةباوصلا
 ديد هتيم كوب هل وس رو هنأ امتد )اولعا !لستافع

 | معحر ين ناو ب انلدبال اولا تل زن الو مهل دي دش

 ْ 0 ا لا كن

 هو نيل عب سم
 000 ا

 لطاضدسيتى ا ندعو ع بسلا ىداعلاو ,لصالا
 ظ 1 عك 1250 يَح) هارباال ايرسسعملا

 ه) ظوىف هللا هلظأ هنعع 1 ا
 .نبلاب (َتوُطَحمْوَي وص تان عامل ماؤربهلظاآلا لظاؤل موب

 مودوه (هّلَلاِءيِو) نوريصت ويرحل اع املثز نو لو نودرب لوعملل
 تلعيشتسكاع) ءازج (سْيفت هلك هيد (قوح ا ةماعلا[ |

 ميس ةَرايزو أ ةنسحصقس (ن َنوُلظال هور ْشةريخزم ظ
 ملك( ندب ّملع ان( مماتي ادت 1و! احم نيد ايم اي
 ند ا 0 ظ

 يبل ايف



 أذل مك َدإَك) ىلام م حن ماوس امو هيف لوخدل الا

 هرغ ال,باود ى 1 هيام ول !توف ع

 | تونر يَحْنمإوَسِهنساَمَو) ىجلاوعميربخ اين دل ضعأ ”هارعأ نمإ
 امي اينس هنم توصقنم نول 06 عد اقره ؤازج (مكيلا

 فكدئاو دقت وأ كو ذم ادّريمربخ يارَمْمْلا) ىلوالل ديكاتا

 د اهم لع ممضن أاوسيحىأ مكاو ْيبس قاءرصحأ َنيدلل)
 حلاو دصرا نيرحاهملانم نيحاهملانم م امعدرأ هو ةقصلالهأىف تلزن |

 فس رص َنوعيتتبالايارسلا عم حوزخنا و أرق

 مس 5 داهم يمنح هك تكلا تاقللوا هرادلل 0 1

 لاوس يهمنا قا ماسلا هءاَمْيَعأ) ملاحي (له نها

 عضاوتلانممهمالع مهاب ابطا اي ( هه رْبعَت) هكرت و
 ظ | ا (اًاَحنإل نونحيد ايش (َساّنلاَنولاشتيالا دهجيازن و

 مو) حاج الاوهو ىامحامي مم متيالف الضامن كاسل

هم ةيالَعو ايسر اء ايماهئاومأ
 مليم دنع 

 أ ال اَنوكأَي نسنلا نودي ْمهالَو ْعْمْلَع ف ْوَحالَو

 تااموعطللاو ردوقنلاب ةلَس اعلا ةَدانلاوهو هنو ذخنأب

 اماه لل (آلا) هروبف نم َنوُمْؤَعَي ٌروُمْوَمَي ال)لجالاوأز ديعلاو

 نيل شلأنمْناَطْيَسلا) هعر صير (ٌةطّيْحخَب يِدْلاْرَو وفد [ك)

 بيتم أبا م« لزن ىذا (كايآ) نوموتيب قلتم م«
 كا هيد (اوبَرلانْم ميلا مغ اول اق) من
 م َلَحاَى )مهمل ءاذر ات لاقف ةغلام هيبشتلا

 فاذا عر سو هنلب اجو يل

 (ةْرْهأَو)

 لشلإؤ عيبلاب هل اههشم هلكادملا( طكاىلا (تاَعْنسَوِهَماَل) هنعوفغلا



 دم

 | نم لاحت زل ههترصِفتت)روكذلانمى (ةنم)ءىدّولا

 ةقحف هوّجيط عأول ثيبملا ىأ (يِذِحَِب , مشلول اوبهتريضا
 ّن ودون فيكةربلا ا|ضْعَولهاَسَتلاب يِيِاوُْضَممَت ْنآآل)

 ل ل

 دعت اب موني نلت ااصتتلالاحلكلت
 مُياو) ةاكرلا عمو لخلإ نا ري الو 20

 هنماعلخ اكن ر ترو اطاو) محو ذل نة تاقنالا لت

 لاعأ جم '(ةجج فوم ) قمنملاب مدر هلم( ساَ)
 وأم يحباَْوؤْنَمَو لاي ْنَم) لعل اىلاىزؤ :ؤللامئانلا
 ا هريصمل (اًريثكاٌر يح

 باكا (باّبَل الا ولوأ الإ) ظعتي لاذلاف لصال اىفءاَننا
 ةّق دّصوأ ءاكز نم دأ قَفَمْتْنِم حْفْمْن ا اَحَول لوقملا
 مك ناو قاْعَي هللا َناَو)مب عْيحَوَف (يذَت نم مند

 00 رام (َيلياْظللاَمَوِرهيْلَع

 ذعنم وهيل يعد ام (داضن أ ضدها ىص| كم نم هإحنريعف
 0-1 مة قل ١
 اه ودْوْفَو) هورس ماهو نا!و) اًهؤادبا أيش مع :ىأ|

 مكلصامأ ءانضال !اهئاياو اه البا نم(” ٌرْيَخَوْهم ءاَرَمْعْلا
 اهُواَياَو مي الثلركمب ىدتعتيل اهراهظالّضفالاف ضفلا
 ىلع ن طل اب اموزجب نونل ابو ءايل ب ك0 نيسسنارمشلا

 'ميات) ضعب ( نم” مكَتع) فان شلال يلع اعوفر عوف دوف ل
 عْيهيلَء يال رهاظكهنطابب ماع قب َنْولْست امس
  نييكوبشملا لع ق دصتسان م مَسَو هيلع ههاليسص عنم املو + هنم 7

 ىف لولا ىلاس ال اىأ شام َكِئَلَعَسْيْل) لزناومججشيل
 | ةتيلده (هاَحَي نيئدبهناَّنكلَو) غالبلا كيلعامنا مالشالا

 :ىلا



 م نود ىلا ىلع وسكس ل يدل بخ

 |ىذلا بارتناّرم ئْس ناو الع دمحوي ال ام رخال اىتابارش |
 | تاتا مولا عدنمالةناَو ها طلاباعذالهيلمت ناك
 ب لط نان ىِيبَأ مُهَلاَوْماَن نوع َنْْلاِل تاق (ْلَحَمرو

 0 ا اًعيَمحح ىأ موشن ناتو هلأ اتاصاعر||
 حل يك هنا هتبازمدملمراكنال وجيم لنيل نيتها |
 | اياَص ازوتشم مغترمزاكم اهو ءارلا عضب (َةَوْيَرب) نا ةتادكت دش
 |اهر « انو كسو فاك ضب لهنكأ) تطعأوتلا * انا

 رطم لطم لِبْأَو اْ'ي َل ْناْو)اًةريعرخ هيام ىلذم (نيعمص (
 رخ كوكو رغت عملا اعاترالاهيكتد يمي تيدا
 تلقوا أترثك هدا دزعوكرتركذ نم تاقفن كا نكد لقوارطملا
 نوكت نأ ظ 12 نم ري بغار ني نم) ناتشم نحال َنْوك نأ كك ءا نوب )+ دان نصب صم نونا شاور

 لكلا باص )دق قت اَرملا لكْنص) كك
 | ١ الوث نانمجي 25 ئلن ١ هلو بشكل, غربككا نينو
 | ةةيدش عد ناصع اءاصق) هيلعنور دتيالراغص |
  وهقّتوابإاناكأمجوحأ امدقنف (تّفرتخام ثانويف)
 نرلاةعفنل ليش انهو مهل ةليحال ٌنبريححم هزم هدالو؟وأأ

 | ةرخيكلاق الا نوكك امج ىحأ اهعنتم دعو ااهذ ىف َنآملاَو

 المطوع سان ناو اومن راش

 يح نوربتمتف |
 ديك ل 0ك تابتط نمور لاملانم (مينيكام) داي

 ١ تيب )أو دصقت (اَومَمَت الو الورراؤلاو بوبحلازم م (ض



 | يح 0
 سكب (كلَن رص ِِاَملَنمةَحبْدَأ د لات)لالدتشالا
 تيضرو نهم طاخاو نهعطقو كيلا نهلمأ اهضوداصلا| ا

 نان نر نثءي) كضر ا لابجزم لسجل لأ
 ئتهرهت ال قئَرْوماََأ لع )اهبرس (ايعس َكَنينْأَي) كيلا

 نيل عفو ايدو ابار عوارض و اًسْواط ذو هحنصف (| :
 | ىلا ءازجال اترئاطت ترئاطتف ٌنهاعد و هدنع زمور كم وركذاع'
 |تاعمن دعي وستتم متل مات ىحاّصعت

 | ٍةّيَحْسَك) هتعاط ىأ مش لبيس قهلاَوْمآ َنوقِعُْيَنلا)
 و ا و ياس ميسا

 1 نو 5 (

 ظ د ا الّممهل اوم هيلكقململاولع مَع ا
 | هيلع هووقو بلال م ىلا كلذ ركذن هل ( ىو 100 هل احا

 تفْوَحالَو , مور دنع هيفائننا باو ( (زخازايلا هوغو
 0 ةزحتال اف توري رهالَو مهبل ظ
 ةقدعتا هحامل اهل (ةَرْعُف :رفعمو) ليم تايد

| 2 

1 

 ا 0 1
 (ساتلاءاثر هلام َقْفْنُي )ىزلا ةّقفن لاطب اكىأ (ىَدّل اك
 نق قف نلاوهو ضآلا موي زال زازا مز! مهلا

 ودق ل 5 200000---- كل ٠
 'ريئبضلا عجو سانلا ءاّمر قفلملا قفانملال شم نايبل فانتم



 هوا رافال ب .1نا ضو ارالت ْ

 ىذا تق بِلا نمر تنأ ( تأ قيام تايب
 1 ويل لا اك) شهدورتيمت (ر
 ٌلِعَّرَم) ةرئاز الا (ئزز كوكي كبار( آر حبا يحفل ةهي دعا

 | حدو ن نس : ةلسهعمورا خرابات س دما تيب ىف 2

 وت هوفس ني وْرَعَلَع) ةطفاش (ًةَيواَح ور سزعوهو ريصعع

 ' يوم دوب ذا دع ىيع) فيك( نا لاَ ]رصد تاعبابجبرخلاملا
 رشم مِن اج)هثبل أو فاد اَمأَك) ىلاعت تر دل اماطعتسا

 / تكشبل م7 هللا مناف كلذ ةينيكدتريل ها ارح (ُهََعَي 1

 راهلالوأ أ مانال ( عيْؤَت ضْعِدْوأ اموت تْتبَل ل د ثقب لاق )انهت ثكم

 2 َتنبلْلِبَل اقر موملاموي دنا نظف بورخلادنعوجلاو ضبع
 ريصملا تباريز يلا (كماَل لارا
 تي و نامزلا لوط ممر تيغتسي (هَّدَسَسَي 1

 انوا ايف ذحب ةءارق ىف تين اس نم تكتلال يف
 اع تلال يوت ضب عاطلة رتب م

 ا تيك كراج نم (ماّضِجْلاَلاَرَظْاَو سانلل١ثعبلالع(ةيكا

 أ رشنورثنأ نماهّحّسب ئرقف و نوما معجبي هز

 اهواك ماه ففرو هكر ع ىازلاو اهييضن ةءارق فو نانعل
 (قينو حورلاهينف فن وات يسكو تيكرتذة والاصل 0

 ب -- ب 2
 (ركذا (ق)هلههاز 2 مع © ءارق ىو ( نس دق يس لك

 ا هل ىلاَست (ّلاَق نول كيري يمان ا
 2 اميأب هلع عم هلأ اسدايحتل لعتر دقب (ْسْروَن لَو )

 نكلو) تنه1(لن ٌلاَد) هضرعنوغماسلا حيف ل أس أمي هبيجصل

 | ل! ةّموضلا ةّسياعملاب ىبلَش)ن كتي (ن : (َنْيِظَيْلا كتلاعنا
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 كورولا طردت هي انبات منا ايذهل هيا

 ان دا ايندلأرم أنمعأ

 طا ليف ضو ناو رحاب ظ

 د كافل منت يك بعل ول

 | تيقلأ ةمبس ماردكالاىركأ اذ عبتل اون ان ثيدبت
 - فضرالاو كاونتر هل (ةراؤي الو) سرت

 0 5 ةوروكاا قمل 0000 ظ

 ح 2 0 جو اب) ك 0 ل

 20 تاب 2 بمس تاو اهل عاطتغ ١ ةماَصَن 0 ب كل ا

 ْ ادار زال نتن قلع كاتيامل

 ٌنيدْئاَو) نامدالاعروتلا 0 1 8

 تالا 1قإر ولان م وحرب توعالقلا هواي اْرَصك |
 نمدوأ تايلاخلانمرهجزجي هلوق ةلب اقم اما مبارحالاركذ |
 واضا ةرالورتك + و ا :لاي نمآ

 |ميه ا ا فلان ا تي وفر ةراملا

 يل هرطب هلم ىأ (كللل 0

 ١ نمل لاق هال.( ْميِهاَرْب!َلاَم ة) حاحنم لدي (نا)ذورموهو
 ظ 0 ل فمر دبل صدطسل كب
 |(ٌةيِمأو ىحُأ ان ةروه (ل15) داسجالا ىف توملاو تاما قاخي
 ,هرذجألا لرنو اهدحا لشقف نيلجرب اع دو هنعوضعلا لش |



 دادل

 م ك29) دجباسملا بيير حيرت نينا نّسَهَو نيكرشملا ةبلخب ان

 انهو يَلَر) ضعبب موضعب مدف (َنيِاَملاويَسَمو ظ
 (قم ابر لهعاي (َكِيَلَع) اهْضْع 1 هند 2--

 5 ر اهرمغو نأب ديكاتلا (َنيِكسْلأ َنْل ١قدصلاب

 ةنعص ديزل )ادتبم كلَ (كلي) اليرم تسل هل اكل لوقل
 ةيقنك ةرطتنم# هيصنخت ( يبي بانك صفر ربجاَو
 اذيغى ا تا 2ك نم مز يخل

 | ليضمن هويدلا خخو ةوعدلام ومد هسيعىلع تجيد
 | كاي دعلا صم اصخاو رش اكتملا تا رجلا مالا هاملت هتمأ
 نه كا وزب! ءانيّوق (ةاَنْذَيأو تارا منن سعات اق

 ' سانلا انه نَضاَد ءاَنولور راس كيد هعيربمتلا ريح
 لاخل سس سس سس سس سيب هب م ب ببي ببي تدم

 2 اىأل نلادعب 00

- 

 او 0
 | قيدرن نم لئيم لعب هلا نك َر ديكأت (اَولَتسفا ام
 | ام اومْقَن !اونم (نيِذَل ابيل اي ءاسس نم نال ذ خيو ءاش نما
 هْيِف) ه١ ءارذ عنب ال موي ياي ناش نِم) .اكز (:كاتقرر

 مويوهَو ذر يتعب ةَئءاَقَّسال وز عطنت ” ةدادص ةْزْخالَو
 ظ ارواب (َتورض أكل او ةثالذلاعفرب ةءارق فو ةمايشلا

 ظ 0 ما همعص و ) .تولااظما يش ) ممل ع ضرف

 ءارلا« وش األا) دوجولاف قحي دوبعم العأ بلا!الدنَأ)
 02007 هتلظرمب دج مالا يفز ابل موُعَمْلا) ءاقبلا||

 | اككم ضر الاَقإَمءَتاَومَسلْوِإَم هل ءْوتال لَو سان (ةّكس

 , ال! فن عَتست)دحا اليا (يلاا دن اديبع ةبعواتلا
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 اورق ا هدعصو 2108 نو ظنيت هو ضرال لاو |

 ْ ١ الأ نيِجِببَس مءايش نمراتخلذ داهم اىلااوعر اّستو كلم

 او نسما تيب نم ووك ايو ؤلاخ) حرج لبس 0

 . || مصشخم كلت مقا نإ َلاَم) :(!هتماويلطو ادي د دشارح
 تك 1كو ند رالانيوهو يامل ل هس

 1 فانا نمعأ ضِيسَلف) ئامنم ىأ نم بطنه

 لازما سأل مانا ْناَف)هفذي (ٌةٌدِعظِنْوَلْنَمَو

 | ل ركص) ىم اذ اهيل دزني مو ايقاف (وبيي) مضلاو

 يوب ةزماقاورتست (متمماليلق الا) ةريكب هوفاؤ ام

 0 ل ل
 /كعاؤرمتت هاني دل !ممَو © َو (ةَعَماوَسآَنِذْلاَوَوْه هَرَو اَجاملق)
 3 ٌمْوَسْلاانَل) ةؤَف (ةَفاطألا ويرش نيذلاىأ /اٌولاَق) ةفرغلا

 )هداج كا ا تول

 |مام هين كوسم يزن 1 ل

 اور هلت ا وجو تلين رت" زرمعنلانونلا
 ارض اَنْيَذَ) ثبصأ ( غرف نب اول اق)اوفاصتورهل امل

 مولات اننسد ازد اهجبا لت ابولق بونت صادف ]َتَبَو
 َلسشَو) تداراب كلان أب) مورسك (ْمهوُمْرَهَف نيزفاكلا
0 

 مح ا بو (نانكملا طنا

 0 لوو وطلاق عوردلا ع 2

 .|| تطل ات َدَسْفَل ضنعتي) سانلان م نم ضب ل ادب (يمععت
 ل



 الذ نايا نإ رثكلاو عملا يصنع[
 0 ا يع
 جس نإ اواني دن مانجر دَكَو هَل ْيَس ف لاعمال
 هلم 00 2 - ا تيم كل 6 لمد دة دربال

 ارجل نذل موي 000
 ٌْ . هّبر يبل لاو مناي (ٌنئملاَظلاب لع دام تايه

2000 

 ١ هلي زلهل ُناَقَو) تولاط لاسر ىلا ب اأو كلم لأسر .
 ذل نؤكت) تيك (ّقااول اف احلم تول طك د َتَصئْدَم هَل َن
 ةككملا طيس نم شيلنال (ةيِلا قَحأ نحو انيَلَع كالا
 ١ اتلض أهلا نا ح رمهل ىنملا (لاقر كلما ةّماق' لعاب نب عيال َنيْدَعَسَتْوي ل َو) عار اغاتد ناكو ةؤلا الو

 ميمو !'ىن) ةحس (ةطشب ِءَراَرَو ْكْيلَع) كلما «راتخا
 3ك اهل وهم اورهلمجأو دموي لشارس اى لعأ ناكر

0 

- 2-0 

 0 !هيلعضارةعاال ءةاتبإ ناسي نم هك نيل

 لاَقَ) هل لهاوهنمب (مجْنَع) هل
 ني أين هك َدَي أَن! ) هككم ىلغ ميا هزه

 مةبلخفميل ارش ارو مد[ لكشا هلزن اين الاروص هيه ن
 حمو دع لعب نوضيفتسي اود اكو هوذخأو هيلع ةعلارعلا |
 كيس لاهل الا 20 دقي

 ظ (َحاَر ول الا صاصرو ملء لزغَي 00
 ١ يال كِل َنا) مكمن ايل عاق نم لاح كس اللا ليَ

 ٠ *1.-!ازيب ةككالملا هتلزع (َنينِعْوُم اك كاملا
 ةضط



 10 ءاضياةتوسل ب
 نثدتت كلم كلت هاي "كل ذأ - مك
 ىأ تعبامٍعاَمْسا دل قيوتن جيب ماهتتشا يرن

 ةعبدأ (فؤلاآْمهَو مهري نماوُحرَحنِب نْلالا) كملع هتنيا
 ظ 2 ادوسترا كوسنرا[نونالثوا عنصرا ةياغدأ

 اوك اس رضوحأم 10 هزه نوعاسلا

 ليهزح مب. ءاهدنم تاكا و ازا, أ ةخ اخ ا 2 |

  مهيلع)رهداوشاعف ىازلا نوكسَو فاَهلاَو ةةليهلارسكك

 استقسار نمكأ اكداعأل اء نولبلي ل تول
 ريكا َنكاَو)ءالؤه احا هنمو سال القرط ودل هتك
 .ةاؤمريفركك نم دصقلاو (توزكبا اتكلم يالا

 1 ك لامعل لع نينمؤملا
 000 ل د

 ؟ ياس عج نا

0 

 أيس اكن اعبس نيرتكاىلارشعنم ري ًافاعْضآ هل)

 غطي علت نبا اتي نممقرزلا كامب «لصِبسيئاَو)

 .: 0 0 وعجم يأ )انا 00

 د # ملا

 ةوم 00 1 0007 0
 هنا لاق) َلاَق) هيلا عخرزبو انةملكتب مظتنت (هتآل ميس



 يعترض أ مكي ضملااوسالو 'تالو ىو
 3ع ايلماعرد عننا ايف (رتصَب َنْولَمْت اَعْمَش هنأ ن١ ّنأ) صعب

 ىه ىلطسولا ةالَصلاَو) اجاقراؤاج اي نسضمل(تاواشلا
 ريدم اولاوف أ اهريغو أر هظلاو وأم ضصلاوأ ارصعلا !

 ظ | نيعيطمل يد (نيتنإ اًذ) ةالضلاف ل هتاوموُحْو) الصف
 ] ا ا

 ؤ مهرأ نبديز ثيدحم نيتكات ليهو ءريغؤ دخل ءاود ١
 نايت تروم

 .وأل يسوق دع نم فخ اَف) نايشل ا ءاؤرت ءالكلا
 بكار مم (ان امد 0 عم قل اجر 9 [
 عوكزلابى وي واهجريغو ةلشلاؤ بقسم نكي |تيكع؟
 ا فون انم تنم َوإَ) رويعتلاو
 | اهضئارف نم همت لع (َنْوَلفتانوك ل امالي

 ٍ َندلاَو) هلوصومر ا ير ةصماو لب يكلف

 اميقو (ٌةَيِصَو ةراوصوملو (ًكاَوْرَأَنوُمْديَو "كم نوفا وقوي

 58 نهوطمدو (مهجا َوْرَآِل مهلعى أ مفرلاب ةةارق
 ظ نم (لوخا) ١ مات ىلا وكلا ةقفنلا نمي نعتمتيام
 اج راعل صا

 ظ 6-2 (َنْمْرَح نو نكس نم تاج
 (يوررطم نم نست آى َنلَعف امه ) تيملا ءايلوأ اي (كلع

 ” هلا امنع 0 رادجال ول التو نئرعل اكأ عرش
 ةروكذملا ةّيِصَولاَو هناا هكلم ىف ( زب عا

 رشعوربنأ ةعبرأب لوح[ صْسْرتو تام اين ةخاوسبم ْ

 ىداشل د لع احلةَنب اث تكتل ارث لوزنلا ىف ةرخأأتملا ةعباشلا]|
 نطفي كاع ذاكذالا ردع (فرزملاب) كو ةوطعي م 1



 © م4

 -”نيوي) محول (يضرعايد كلَ جانبا ) هرهاظ 2
 - 76 الر علا ٌنهجاَوزأن | ىوتملا (ءاستلا
 و 0 داما يي 00

 عجمس تان 0 00 0
 ءاكبدم بسسس

 ْ 8 كا 00 ْ

 هول اوم حالا هضمي يوتعلحل
 مآ ) ٌنهومعم اج ىأ وساع ةدارق فو (نُهوسسمم م
 بأ ةيفرظةزردصماةدارهم سيرف يوخلا)

 متناب يرولار ىلا دع نمر ق ةالطلاو مكيلع ةعّب ْ
 ب نعت قامزموطم نيم رز ٌنموملطفرهمالَو
  قزّرلاقيضلا ٍريْلاْلَعَو ْرَدق) كموخلا عسل لع
 اعيتنم َاَنَم) ةعورلا 15 ناوطبإلا نادني 0

 ةعصاعرش (فوزب ٠

 لع او نيم نبل مادكؤم
 يا زا نيم هرم مرو ةضوست نأ 7

 (كومْمُي نأ نكأ (5لا) فصنلا مك مج رب و نيل بحي
 ملكتيلاة َدقَع كيب ىَْلاَوْعْمَتْوأ) 5

 ”ناكاا ىللول ا سابع نب نم انعرو لكلا ال كرتيم جورلاوهو
 : نر عرب خلا دم وضمت نو ) كلذ ىف حررحالو ةرروصحش
 مسخ مس حاسس لن حس ماصصل 6 سو لإ يس 1

 ىوعملل



 نو ولو 0-7

 جماح حسم

 --_ ا د ننال 0-0

 | لت َّنَءَوْسِكَو) تادلاّولاماعطا (ٌنيفز ر) بالاعأ 2
 لال هتف فاطر دقب ورحب تاتلطم نكاد انرالا
 | ةبيتي مدون ءَدِلاَوراصْمالا امفاط ه1
 ادا لومار اَصِب لَو ) تعنتما از اهعاصرا ىلع هرككت نأب
 , هزم لكىلادلولا دف اصاو هتاط قوف ىلكي نأب هيبسسم ىأ

 واتا اه ترا فاطمتسالل نيعيوملاىف 1
 ا بالازكىذلا تير وتم هلا تلد كا يصئاوهرت
 نضر ا يأ 01ر15 1نآَو) 0122 1ثاو) وسكلاقزرلانم كل ةرلاولل
 تاما أرداص نيل وما لبق ةلاماطت 31ص
 هد فوت هي و موا دديح يات وطعم

 5< س»- © 4<

/' 

 1 01 هين لا حالا تان مار (ةكدالطا 3

 .ال نمل هدا حدرأ ىأ (متْدَت امر نيل 0-6

 0 اجار 2 0 تود ليو
 رجول ةَحَبزأ) حالا ن عه دعب (َنهِيفنآب] نصرت
 | نيل نصت نأ نبي دعم لم اوحاريعباذهو يلايللا نع

 م ةّمسل اب كلذ نم فصنلا اعّرمالاو تالطلا 0



5 

 0 تس رعس © يم

 لّوالا جورلاَو ةّجوزلاىأ لمْمْيَع حابججالَ) ىناثلا جوزلا
 أم نآ انلعْنإ) ةعلاءاًضمن دعب حاكتلا ىلا اَعجاَرْعي نر
 | واغتومِل ات هلا ذو 3ئ) تاروكذملا (َتَدَيَو هْلاَو نخ
 هًنانبزاق نلجَن ٌنعْلَبَف اسيل 0 ذاق نور دتي

 نيم وت ذوعس 0
 ا اليوطمو ياا الاملا امبالا |

5 

0-2 
 ا جاب نيلكعم تحل نأ ايلورت دتبتمن القمل نيملطملا

 ا * مراسي قبل معماهعنف اهيعجاري نأ ار أواه نأد انافاهجفذاهتللع

 ا ني )ءاسنلاو جاو زال اى (اًوَضاَرت (اوَضارشا ار كحل هاكر

 نمو كتم ناو نم مي ظعوي) لصعلانعىنملا (َكِلَد

 يسيادتىا تكزرو نحال يالا وَلاَ ساي

 لس با تتوعد بتةجلاع نيجؤزلا لت ثخب ا. مهلو مك لهطاو أكل ربخ ذأ 1



32 720 

 رببس اوي الث نحن لع ّيعْصْلاَوَعّسيِ اريعْؤَو ة ةديعنم َ

 قالك ةروسو اكن لج نعتطي نأ نبت ةمند لماما
- 5 52 

 َنْمُكُي نا نول لَِيالَو) ةنسلاب ناءرف نمي ل لرمف املا
 َصْؤُي نكن ا) ضيحلاوأ دل َولانم (َنِمِاَحْرأياناَياحاَم

 | تمارا النهجاقذأ نئكووزجالاو اميل ودا ظ '
 دار ) صدري ا نم مز ىن ىأ (ٌكِلَر فإ نيب اول نهتعجار 0

 ريوق تدم ايادي 02الضاا
 ا ىججرلا قاللجلاو ذَهَو ةعجرلاز 9 ١

 مما و (ىَدلالم) رشم
 نهيلع و كلذوخورارضلا ك رنَو قرشعلا نيسحزم
 هوّفاسا مهل نّمعاط بوجو نم يملأ ىف ةزيضف 3
 هزيد امذ (ميكَح) هكلم ىف (ةرْيْرعْدَساَو) قاتنال اء رهملا نم
 (نانّرمم) دعب مجاري ىذلا قيلطتلا ىأ (قالاَملا) هتلذ
 ل هدعت نمكأسم ١ ميلعف ىأ لاسم نآتنثاىأ
 لاسراىأ (يرْبصْوأ) ( جربتو ارارضِؤَع وووْرْمَي) نهو ») نم وعجارت

 رملي ذأ) اونالا ابيإ زكا نيبال نإ تهل
 فن 1إلإ) نموَمَعلطاذا يسر روهملانم (َنْهْوْمَْس اص
 اين ايالى أ( شادو نخاَممْن اآلن ا) ناجوزلاىأ (افاتت

 الزاف لوعممملا ءانبل اباذ اذ ةءارف فرك قوّمملا ند لحام |

 لف ةيناوونل اب يف و هيئريمضلا نم لاهتشا ل دي اهيتعب
 امِرزَع انجلو هادو دامي إل نأ مفَح َناك) نيلعنلا
 ل حيرحال ىأ | اهعلطيل لاملانمابسفب ( تدي ايف

 م 0

 هللاَدو ْلِخَدَعَتَي نمواهودَئْمَس الق اذ ْدْخِ) ةروكد ٍدِلأ|
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 اربد هيج ودك قات زها قة وون داق ؤتوؤيينلا كوتل اذ قوت

 |ةيمسل اك اصلا لمعلا ( ( مك آلاوم َذَقَع دق َر)لوحأ دلولا ءاج
 اوزان( قط او) هيأ هيلو ءا ىف هاو اَ) عامجب دنع
 هوّمتا نيدلا(نينم ولأ رش نص دو
 ةنكدا كل در بتم اعأ (ةئااًولَحْح لَو ) ) ةيخأ

 : اقبتدال (نأ) مب فلا اورثكت نأب احلابصن ىأ هك اكل
 ركب ثنحلاه يو نسدو كلذ لت نيميلا هركنف (اًوَمْسَبَو
 (سانفاَنمياوءضْنَو) ةعاط هيف هوما لف ىلع اهف الم
 .هيلع عامل از ١ عوخم ريان مركَ انت لعف نماوعنتمت ال ىنعملا
 هلئاَو) د د وبا 3 اال رعي ماا ل

 (ونعلل إيرهنن1*مذْخاَّوْن ال عوني مكاوهال (ٌعيِمَ
 رينعنم ناّسللا هيلا ق قبشي اموهو 5ك اي آ ىف نئاكلا

 ةزانكإلو هيف غاالق هداآو ىو هاو الو حن فلحلا دصف
 ناميإلانمءتدصت ىأ يكول تبَسكأم مدح 60
 ريخأتب ( جلا وخللانم ناكامل(روععُتا ,) مىلحاذأ |
 ثلج أ (مئاشن نم َنْولْؤُي َن:نْلل)همَحْسم نع ةّبوقعلا 8

 واق 5 نفر اةحَبز ار اظتنا (شّدرت) ٌنهوعم اهي الذأ

 (ةوفع هسا َناو) ءطّول ىلا نيمل !نعاوك ل بو أ اهمياوعجبر
 اومرَعْناَو) م6 ( جت ) فلن اب ةارملاهرضنم هدأ امه
 (عيمسهن سان اك ءوعقويلف يفي ناب هيلع ىأ(قالاعلأ
 رثذاف درت دعوه سبل عملا عم مام ا

 يتم ل وا
 فا ذَكَو نالوف ضيحاو أ رهطلاؤهو فال محب نق ءرق مح
 ما نهبلع ةّدع الف نعرينعامأ نم لوخدملا



 هم

 هتطل امي مهلاوقمال ( َدسيفملا 'لْعَي قاو) كلذ
 (ماكَتتعا] نا ءاَسْولَو) امتم الكى زارع اهب ( يملا َنِي)
 هرم ىلع بلاغ (ٌنيِرَحهَشلأَن) ةطل انما يرحب رلع قيضن
 تاكل )نوال !ميأاوحقزتت وكت اإل و ) هءنص ىف (ميكح)
 (ةكريشُم نمر تح ةدماولم هَمَاَلَو َنِمْود ىَح) تازهاكلا ىأ
 هييلعرنو ةمأ جوزت نم ليت بيعلا اهو زن ببَس نال ةّرح ظ
 انمنعانهو اهامو املاح يكبح و) ةكرشم ةزح حاج ف
 تناك ااونوأ نيذلا نمت انّصحلاَو يباب تايباتكلارتغبأ

 َىَح) تازمؤملاراذكل اىأ (َنيكرتشْأل)وجّوزت وكنت “
 اجوملال كيالي نرخ نمط دبلن
 ىلا مماعدب (ناَتلأ ىلإ َنوعُدَي) كرشل اله أى أ (َكّنلولا)
 هلسر نال ىلع (ونعدَي ُهعاَو) متحكانم قيلت الذ اهل بحول لمتلا
 هتداَراب هزة اي) ايل بحجوملال هلا ىأ (ةَرْمْمُلاَو ةَنجياَلل)
 ماهل لسان نان نِتْمُْيَو) ءئايلوأ عوزتب هتباجا بجتذ
 ميل ىأ (ضيجل نع كول اْسِيَو) نوظعتي (َنودركذَتَي
 هلحتو أر ذف (ىّذ اَوْهْلَق) هيف ءاّسنلاب لعفي ازا ,ناكموأ
 هتقو ىأ (ضيَجلا) نهاطو اوكرت١ (ةاَسْنِلا اوسع اَق)
 نوكسب (َنْرِهظَت َّىَحَ) عامجباب (َنطونَرْدَت الوز ناكموأ
 ءاطلإو لصالا ىف ءاّتلا اعداهنوَو ءالاو اهدي دش دوذاطلا

 ة َنهْطَت اَز إ5) هعاطمن ادب نظستغي ىآ'

 ه-لسسل

 ا 1 ها ا -- 0 ا 3 .

 5 ا ما وعموما



 ارامل نها نه اَحأ تلطب (تطبحَتوَكْرْياكوهَر كات
 ديينلا و اهيل باوش هلو ا دادتعاالف مة ف
 باثيفلع لطم مالسالاىلا عجرول نأ ديطي هيلع توملاب |

 باح كلوا م ىيذاشلاهيلعو الثم جاك ة ديمي ال ةميلظا ا

 8 حالزرم اوس نا مجنأ ةيرسلانظ امل (نو ْدداَحاََم هَل
 1 0 ملم وحب

١ 
 ا

ْ 

 م 0 0

 (ةفاموإ شغل لوق وفو ةمياثلاأَو د 1

 هيايتيدا 0 تاع ايكو
0 

 كميل ثورحآ عن ماو وفاه رش تزن املَو 0

 ْ ددقاَمىأ نو 3 وعمي اًداَم َكَدْول اسير ) ةدئ املا م ه1 ةمرح

 اوّمفنشالَو ةمباحلانعلضاذلاىا مْ ااوتضن لقا
 ءبقنب عفرلاب ةءارق و ةيفنأا د هيلع قوق

 تيم أيا لكل للا نرتب )ركذ ا ام كك نيب اكعأ اكوا 2ك َركروه ١

 2 ذجاتف (ةرفيكلاَو اسد !)رمأ ( ف توركفس علا

 | نم نوقلياَتو الانمي تيو) امن ما طسصالا |
 نم مهل اماول رع ناو اوم أي مولكأو ناذ ممأث شيف 0

 حض ند) جرت مث دحو ام اعط رحل اوعنصَءمهلاوم |
 أع لرتنم (ْدْيَخ) كلخادمو اتينتبمهلاومأ قف ( عليل

 ) ا ل نيكو ظل اع ْنايَو) تللذ
 | هاجأ طلاخي نآ املا ناش نمو نيربل اف ماوه جارهفر أ

0 ١ 5 



 هأ

 نارب فَمَن موعسهل (له) قطني نم لع قضنياع

 لع ؟ وه ىدل ا قمتلل نار ززدكل وقل نال ١
 هلوقبرزكإل ا قشل اوه ىلا فرصملانع باج ,لاوئس أ قش
 | (ليوتلانئاو نيكو ئاََيلاَوَنْئيَرعالاوِنب دل اولِبَ)
 هللَناَد) هريغعوأ قافنأ (رشَخْنم اًولَعْطَت امو ب ىلوأ ىأ

 دانك ١ الا 'مِيلك) ضرم بيق هيلعز اي )

 | اوهر 5 نأ سعر ) مرر

 تفلاليل ييكرَت زن فو يك نأ وتقر 8كوب
 تم اقراكتلا نع اهرونمو اهكالهل ةبجوملا تاوهثلاوملا

 ظ نالاريسموههركناولانعلا وى مازشزخاتنال
 تاك ارت قرجالاو ةداهدلاوأ ةىنغلاورزمطلا اما هيد
 جال ان امرحَورتملاو ل ذل اهم تالا ورم
  للااوردابف كلذ وبس ناو ماريخوه ام (ٍلشَب

 ءاًيارّس لوأ سو هيلع هلا صىنيلالَّسرأَو ميكرعايام
 كذا! اولّرقَو نيكرشلل ولت اقنف شححج نب هللا درع اهملعرك
 مهرتعد بحرب مولع سسلاَو رخألا ىداوب نم ويحك
 ملا مما رع رهشل نع َكنؤل اني) لزنف هل القش ابر انكلا
 ( يتكيف ؟لاَدِف) مهل ( ندع ) لاتشا ل دب (هْيِف لاني )

 نَع) سانلا منمأ دتبم قَصَور ربخوأ دتبعارزو مظ
 ( مرحي نما ] نعدص (َّو) هساب (هيِرْمك  ك) هند (هَّننا ل ِيِبْنَس

 || ريخو نوسؤماَو ىنلاوعو نول يارِخاَو) ةكم ىأ
 نسوا ياو هيف لاتقلا نم (دئاَدني) وزو طع! زيزي
1 4 2 
0 0 



0 32 000 
 اةنماع اواقزر ىأ (ياَسِحْرْبَعِب ٌءاَشِن نم قر ناو مايل

 | نيرحاّتل لاومأ مهمروضملا كامي نأب نأب اين دلاوأ ةرحالاف
 ناب اونملد خاف نامرالا ىلع ا اىلع (ةدكحاَو هما سانلاَناك) ماقدر

 نرسل ملا (َنيِيَِتلا هنا َتَعَبْت) ضمد زمكو ضعب نم
 | حهيعم 0 1 ترانا مكس ت2 3 اي نصا نم
 ١ كل] لزنأب قاعتم عنيشأي) بكل نحب -

 (ِهْيِف بَلَتْمْل امو) نيدلا نم (هيفارؤملا هيفاوملَسَحُأ اينو سانا َنْيَ

 زمكو ضمب نمآذ باتل ىأ اولا قيذّل ال !) م
 ديسوتلا لع ةرهاظملا جا (ثاَنيبْلا مم ءامبام حب نِم) ضمتبا
 ءانندنمالا لع دقم اه دعب امو ىو ضاخأب ةّقلحتم نمو

 دم ردا تايتتيت خ30 نراك! نم امني يبل ف

 رم تبار اب (منذ اب َنَيحا) نايبلل (نمديم اومَلَمَحأ ا
 7 ' ]اَرِصّْلِإ) هتياده (ئاَشَي نم ىدنم

 سا 6 ح) !لم (خك) نيلملاباصآ دهج ف لزنو «
 0 فأام هبشم (لتم من ايم 01و ه١ قلْخَدَت

 ممّن اوربص اهاوربصتضن ملا نم نينصؤمللا نم كبف نم
 ارملاورملا ةدش (؟انأَبلا) اهلبهام ةنيتيم ةفن أسم ةلمج

 1 0 ومب قح)ءالبلا عاون اباوبعنا ل كرات سل

 افق كسا قيما دس اورد لاو لوسَرلا) لاقى أ عفرلاق
 هاتدعوىذلا ىئارْصَم نأ يمر مهل ةدشلا ىهانتل
 (نكتول اسّي) من ايا (ْبيَرَض ارض َنارالا) هلال بف نما وببجاف
 نب وزرع لئاشلاو موتمس ىذلا ىأ (َنوَمْمْسي ا زام) دوع اي

 تو هيلع هلا فصيل أسف لاما ذاهجش ناكو حومج

 رع

 نر
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 ىلع ةيمحاو يئاو ةفضالا تلح راح كدعف ى ينانْشأ١

 انناو عامر هيداك نيش اةتايساعذلا جالا لكلا ظ
 ىأ سُمت) عسي (ىر (ىرْسِي ْنَم ساَنلاَنِمَو) ىتشارمل ان

 وهَو هاضر (هَّشآ ٍتاَضْرَم) بلط (َاَعَتْبا) مشا ةءاط
 هلامممهل كريو ةنيدملا لارجاع نوكرشملا ه 0
 قلزن وم ءاضرهيفامل هدشرأ ثيح (ِداَسْل ايفون 0

 لبالاوهركو تيل او ظع امل ربا صأ و مالس نب هيبا دبع
 نيلاونب ميلا اوني ياي مالم الاديب
 هيو نا يؤم لتلازلاع ا مدمال اهو

 ادرضسل اب هنيبزت سئأ (ناطيشلا) قرط اطلاع

 | نع ملم يمنات نا ةوادعلانثي (نيِْسَو دع كدت !)
 ةصاظلا# ان ثانييلا "كاتبا دغَب نم) هعيم يا

 هماَقسنا نع ئن هرج ال (ٌنيِر هلا نأ اْوْع او ) حن أ ىلع
 نوكراتلارظتني (توئظ (تورطْسيرام لَه هعنصص ىف (ميكَح) مكس

 رعاة أي وأ هلومكعأ ىأ مش مَعَ اي عتابا الإ ) )هيف لوخدلا

 باسيل( ماعلا نمر ةرظ عمج (ليلش هبا ذعوغ أكبر
 عجز قالا مهكالجرما خ (زمالا نحو كالا
 0 زاهد ةرخالاىف لعاعلاو لوعفمل ءانبلاب (رومالا

 ةملعم ةيماهعتسا مانيب 1 مز انيكبن (قيئارش | غبر ريماي
 0 لا

 هولدبد ىولشلاو نما لازنا وبلا قلضكة ّرهاظ (ْةَنْيَب هيأ

 |تم ايالانم هيلع اانا يقال ادك

 كلل سك 89ج امدج نصاب دفابسإمال

 يذلا ءايَحلا) ةكم لها نم 0ورمكَنْبدَِب نيا هل (تاَمِعلا
 مرقمل لسن اَنِمَن ني تورم ١م (وراهوتحأتميو وَمْلاب

 م سس



 20 (َقالَخْنِم ٍءَرِجَألا نسل امّو)امف ءانوئيف /ايسدلاف لاق
 انيس اناا لوم نم سرنلاَنِي)هل ةفص ناكل هنَع ظ

 8 ةرمدلا ) ةيعذ هن (ةدَسَح 0 لومي نم م هند

 اذَمَواِلرْحد 0 عراتلا با دعاني ) ةنمب اوه نس
 ا ثحلاب

 قه ولا دك دوخي

 الظيئاق نما اولع (اَسَكاَم) لجأ ( نمر باذن (ٌبيِصس مهل
 0 اا ام ا برس ُهْناَو)

 ير ال1 و قي كياني ا ل ماو
ْ 2 00 0 1 

 ههنا هم

 0 5 ران مرر كانا 0 ) 2

 | هجوما نانا خالاق 0 ا
 | (نورسْقوبلا 5 اوِطعاَو هش دااوَسَتْأَو) ةقيفحلاف حاحا نال

 ١ ىقئلْوَق كْلِجِل نص ساّنلاَسمو) مك اعأب مي رايمف عزحالاىف
 | مداقتمعال تضااخ هرحالا كبجمب الر (اين ان نا َءاّيحما

 لل اَوهَو) هلوقل قئاوم نأ (هبْلَق قامَع هللادهْسنَو)
 ل متوادعل كعابت الو كل ةموصمحلا دي دس ( ماّصخي

 هه جوملا مالك اولحاةفانم ناكقدرش نب سدخال اهو
 كف كج درف هل حوت ب يؤم نأ تلعب مَسو هيلع

 اهرمعَو هقرحأف نيش ضعبلر خو ميز زم كلذ ف
 ىنم (,رهَس) كنع فرصنا (ْخَوَتا َرارَو) ىلاعت ناك أكاليل

 ةلمحجنم (ّقلشلارو توج َكيثَو ابو كِسْْيِل ضْرَأْلا ن) |
 اهل يبقا )ب ىمريال ىأ (تاَسملا تخالف وود انلا |

 هسأقنا



 اضع | ةزوَصلاَو ذو لاوس ل يا 720 ل غر هْملاَسِل
 نمد هضن ىلع 1 صَرْفْنف) هلك يو ةدج اىذ نم ل ايلرثموأ ؤ

 صام (قوُسم الو) هيف 0م (َتََسَر القز مب مارحالااب
 دارلاو از نيلؤالا قب ةءارهئو (جباز اصح لادا
 (ةْئالَحَي) ةفدصك (يييَحْنماَوْلَعَمت امور ىملا ةث الثلا ف
 ثيوكيد دازالب نوتجحي اود اكد نملا لهآ ىف ل رن قوب مييزاجوف

 اٍراَرْلاَرمَحَناَع رغسل مكيلبي ام (اودوزتو) سال لعلك ْ
 يل وز هريغو سائلا للا ؤسرب قتياَم[ىَوَعَتلا

 ظ وهبت نأ)ف (حانج طبل ) لوةعلاىوذ بابل
 ار لزن جاى ةراهتلاب يدر نما نم)ادزز قاض اوبلطتما

 دعب (تاَوَّنَع نيم) تعمد ( ('َْ اد ان) كلذ مههاركل
 ظ ةييتلابةفلمزم تييلا دوب يااوزكا اناا تول
 ا َدْدِم) اتدلاو قيلت ارث

 هيفتو 0 ا آاثي 200 ظ

 ني ++ ايباونش نب ةقرعنم 3 قنا ضان طيح
 ٌمثبو رهعم فوقول 'نعاىورت ةئملدزملاب 0 ا ١ ذك ١

 روغق ل ليلا اركذلا بيترعللا
 يكتياتما جيدا بسم ةلقز مم( خجتر نينمؤبلا
 رت ةّبهعلا مرج خيمر نأب كح تا رابع

 | عنكم كابا يركذك) ءاتثلا ور يبكتلاب (ةشااو ركز 5

 | مركذ نم مارك د دس ازؤ1) رخافملاب مح غارف دنع متوركذت
 : فن ورك, بولاق نم لات لع دش انو هيا
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 0 ادِصَو لّهك (ِهِسأَر نصى رامبو

 ١ ن الذب (َدَه لصوأ) | مايأ مث : الث (مرايص نم) هيلع

 2 5 ىأ(كنخزأ تاق 0 اقل حا تلا و باق

 "فواخر ةدرعل قامت ناب قخ اوقيزملا و أو 5

 ظ

 تحكم

 و ا سو م تاع انساذكر
 )نكي لوأ بهذ نأبؤ دعلا (ٌمنِمَأ 0 ماضل

 جالا تاون اهسم معارف بيَسم ىأ (عَرعل اي) عن
 سئس اق ءربمس أو اه«رمرحأ نوكيي نأب هب مارحالاىأ جي 1

 ْ هع مارحالا دعب اهح ذي ها

 هن هقفوأ هدفنمل ىدملا (ذجي لن )لاموي نّصفالاَو
 لإ فائأ ( يأ يآ ال مايصهيِلعذ ىأ (ايصق)
 ةئائذ نم متل لبق مرحي نأ ذئنيح بجق مب مارحالا

 ا ل ا و

 قو ذاع د ا
 هنو ا لاعأنم نم معرف اذاليِفَو اه زاويقَر اًهريغوأ ةكم مكطو ىلا
 ١ هلق ال ديكات ةامج قزم شع َكلَي) ةبيغلانعتائتلا
 نَح يلع مايضلاوأ ىدحملا بوجو نمروكذلا ا بوجو نمروكدلا كحك دا
 اودوكي ل نأب (مَرحأ ميلا ربضاخ هلأ نكي م نل) عت
 هيلكر الف نايك ناف ىنفاشلا دنعورحلا نم نيكس نود ين
 1 0 الا طاشش اب راكش لهالاركذ ىو 00 ناورزايصال و

 | كلذ هيف عَسَو نطوتشي لَو حبارهشأ لبق ماقاولف ||
 |نعيانكل هالاو الى اثل ارك ىف اذلا دنع نيمجو دخت
 ! مرح صوور نراقلا ةنسلاب رك اميف عّمملاب قح سن لا ظ

 التو ناولللبق م :العدي وا اةمحاف رمان ٠
 (تاّسحأ | قاما ِدَعهّلل َنااَوْبْعَو ور هنعمكخّيو مب يماياعف |
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 ةاففو هيف ولسان هيه )هي 0ك اف ناك هيج ”كُرلَباَمْب وح 7 ا

 | جرتشإلاو لتفلا (كيكا :الئل لاح الاف تل أ البرز

 وفعل َناو) اوس أو زمكلا نع (اؤهتن [ناْو نفك هارب
 (ةنت) لحود (نوكال يح ضو م د

 هاوس درغيال نحت هير :داعلا املا َنْوكَسَو) نلمس

 الق انّهدع لد 5ملَعاَو دتمتد الف كر يلا نع (اَوَهَسْن ؟ناقر
 (ىهنانمو (َنيِئااَلاَلَعآل)) هريعو أ نقب ءادنعا (َنآَوْذْغ
 | لبامرف تملا ( (مارخ زفّشلا) هيلع ناو دعالذ لاظب يلف

 اتعنداةداهلثم مولي اذ ديو وطن اتاكن يات
 | هماتخل بام ةمرح عمج تامل و) كاذ نيطكملا
 كيذا ف مق ) تكبتن ازا اهلشمب صمد ىأ «ْصاَصف)

 هيلع اوذتْام) مارحماربشلاول مازحالاواءرحتلا ولالا
 ل ادت ميكر
 فديو ىف (هلئااومم 1 أور ةروضلافاكع

 قاوَقْمَدَاَو ”اقارصنلاو نولاب ( نيم عملا
 ىأ ( 2 الو) عرتع و داهمجتا هتعاط 002
 كن امال, دك ذلملا ىكلؤتلا31) ثان النار مكننأ

 (اونبحاو) يلع دعلاىؤقي ننال هكرتو اد اهمبا ف ةقطنل انت
 ظ «ميحسب تأ نينا تكمل ,!)اهريختَو ةقفنلاب

 (مترصخحا ناق) انهفومحاهو عقومحب رهو تأ وَ َْمْلاَو أ اوم ومبرأَو)

 ىذملا نمار تيت (رسْيتْسا اهو دعب اههمارج ١ نع متعنم

 يح اوللحت الى عْكَسْؤ ْراومِلَحالَو) ةاشوهو مح

 |تاكومتة عزم ياسا ب

 | وزذيو للحتلا ةّتنب هيف مي ذي ىتماشلا دنعراًصحالا

 برب كم نان للعلا وص بو قل هنيكأش مق
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 دليدسيمعا

 ا(اياوضلم ولد ال (ق) بضغلاَو هرقل كارل ا

 قلاب نكات ماع .ولكأتل مال ا) م كمال لاومال ابو أ 0

 "منو الار نيسبتلم (ساّنلاٍلاَوْمآ نم) ةفشاط لَ :
 مج قلن نع وغاي (َكتولاسي نولطبم مكنأ (َنوَد

 / تدباهدوعد حارود ليتم قحديزت م ةقيذ ةودبن مل لاله
 (تيِقاَوَم ج) مهل( لُق) سمنل اك حلو ةلاعءنوككال رك
 "نكرر تاتو |: نونا[ سنإل) تابع عج

 ىلع فطع جاو مراطفاو وممايصو ماض د دعوا

 ناقل كلذ فرست ل ةل اسم ترفشاولف هتقواب
 اويقنت نأ مارحالا ى كروُهظْنِم َن َتوُيْبْلا اون أَن نب يملا ْ

 المني اوناكو بابلا اوكرتتو نوحرتتو هنم نولخدت ابنابنو

 هللأ (قنأنم)رمل اذ ىأ (ّيلاَكاَو) ارب نوعزيو كل ذ
 نييك مارحالا ىف اَبِإَوْبأْنم تود اود أ َو) هتمل ادم كرتب

 هيلع ههاءؤضٌدص الو ّنوزونت نوت عل هنا اوت اَو)
 دوعي ن ًازعراؤكلا حلاصو ةّيبيدحما اماع تيبلانع سو

 ءاّصملا َنِعلْر محو مايأ ثالث ةكم هل اولخيَو لس اعلام أىلا

 هنو قش مولات و شيق نال نا وضخ
 (هللدِئبس اًولَتاَكَقْر لزن مارحرهشلاقمارحالاَة مرا ىف

 | (ودتْس الو )راوكلا نص ةكْؤلَتاَحْي َّن 0
 نيزواجيلا ( يدخل كالا فاولو لاذحلاو ادتعالاب راها
 :ْماَنق أو) هلوقبوأ ةءار هي يدعم | كفو لحام

 1 موحرخأَو 0 دحَو (ضْوُمْعَمَت ظ

 | مهم ديرشلا (ةتْشِفْلاَو) ١ حملا ماع كلذ ملحف دقو ةكم

 أ ىذلا مارحالاو امر حاف مهل (لْمَعْلاَنِم) مظعأ (َدْسأ)

 رولا ئا ( مارح دههنملا دنع طولاً الوز ءومظعتسا

0 
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 أ تع ىذا لن اسار! ور لتهديد اننف يشم مادشبال
 مالا ةَوَعَدبِنِجَأ) كلذب مهربخلاو ىملعب مهتم (تيرَهَف ا
 ةعالسلاب ىءاعاذ د لوُئيجتيلْفر ل اسامه هنل انك 00 | 3

 دئد (نو ْلْسِرَيْعئهْلَحَل ن) ناى:الىلعاوهو دي (اونم
 ” |( اسي قإ)ءاضئال | نعم (قصَولا مضلل كك 1 1
 نحو همر نم مالسالار دص ىف ناكامل|عبش لزن أن 5

 ل و ءاتسلادقب ترشك اولا

 * هللا لَع) هبحاصيملا اهنملكجبايتحاو أ امهقناعت نع تيانك |
 ايصلا ليل مامن لنا نونونغ نات ماكل
 00 ىبلاىلا اور ذّتعاَو هريغررمل كلذ عقر ظ
 ع ذا (َنآْلاَك :كعاَمَعَور جون لبف كس َباَتَق)
 دانك اوملطا اَونعَتب [َو) نهوعماجب (َنْشولشاَب)
 ليللا ماويَرْسأَراولكَو]دلولاّيم هر دقوأ ايلزم هحابأ ىأ
 وشل الوْرأ نِم ضبا لضخ "كل)ر هظي (َنمَبْسسِ يح هل
 دوسألانايبرو ضّيسالا طيذلل نايب قداضلا ىأ (ب 1

 هجمت امو ضايبلا نمو دبيام هيتش ليلا نم 20

 تياازت 1 خردا دم الا ىف ىدوُس أو ضرس نيطينجي شبعلا نم

 | ال َو) سمئلابوزب ةلوخدا لاا (لينللاَلارر جيلا نم
 ةّينسب نومّوم (َنونكأع ْنأَور ءاض ىأ (ًنُهوزشانت
 مزج ن اكن ملى نومكاعب قلحتم (ِدحاَسمْلا ق) ف اكتعالا
 ةروكبلا ماكحالا (َز دودو إما عماييو نكتعموهَو

 أ (اهر ا مس

 ١ نثباك (َكلْدَك) ىرخا ب مس

 .الق) مرام (َنْوَمَتْ لعل سان ياي هَ 31نعَمم)

 افا د ع 6 ا 2
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 مرسلا دهيجاورصملارغسارئفاسم ىأ (ريمَس َقَعْوَأ
 | ميا نم)رطخأ درطخ ام ة3ّع هيلعف 6 ٌلِعَت)ططفأف نيلاحنافا

 ْ ربك توقيط) ل (َنيَلا َلَعَو) هل دباهحوصيب (ّرْخْلا
 ل ى أ (نيكني ْماَعْط) ىف يب , َذِو) هؤرب ىجربال ضرهوأ
 | وروي لكل دلبلا توف يل اغْنم ٌرموهو همود ىف هلكأي اه
 ااوفاكو ةردقمريعال ليو ن ايبنل وأ مّيدف ةفاض اب ةءارق
 نييعتتب رص م مي دول اوموّصلا نيب مالمسالار دّصىف نيرئيخم

 ساي[ ع نا لاو هْْضَيلف ملا مكرم دهشم نه 0
 الاب ةين ابا اف دل ول اىلعافوخاةرطنم !اذا مضرملاولمامحلاالا
 روكدمار دولا لعةداتزل بَ َوطْس نه مهتح خض 3

 ادنبم (وُموُصَن ناَو هَل نْيَح) عوطتل ١ىأ (ْوهَّف) ةيدئلا ىف

 هنأ نلت منكْن!)ةيدغلاوراطدالان ف كل ربح رب ||
 هيف لس يذلا َناَصَمَرْرْبس) م ايالاكلت هولعفاو مكلريخ

 هنمردخلإة إى ايندلا ا محلا حوللا نم (ْنآَرْعْلا

 تال ينيب َتِإ)ةلالضعلانمايداهلاح د

 نع(و) ماكل ا نم ىححا ىلاع دمهءامب «ىدْهيلا َنِم) تاضضاع
 رضح (ةههس نش ) لطايلا او قم نيب رمي ام «ناوزخلا)

 | نم لحد قرّيَس لغو ضيم َناَك ْنَم و هْنطَيلةَرهسلا م نم)

 نم ميجتب هند موتي الذل رزكو هلم دّىن عَرْخأ مراَيأ

 حاباذلو ملا يكدر الورتلا "ميال ير يز دهس

 انياةلملا وس كاد وكلورمَّسلاَو ضرلاقرطملا ى

 0 01و53 2 هيلة تلمع وتضم نوال ل الل

0 



 ا

 ظ ا لئاتلا ماظ يىَدضَنم١ و اىداصتلالعوصاصقلا

 | رجالا لزم عاج ناز 'هَلَق)ومعلاىأ (َكِلَذَدْعِب) هلسفا
 ءاَحبا ىأ م 0 ل

 00 رار سرع تندد اعلا
 ١ د ار ا اقتعيصو ١
 يوتا :َنيِبرَهَأَلاَو ِنيَدِلاَوْنل) صويلف ىأ نأ ب اوجو

 ! و2 ئعلالضْنبإلَو ثلثلا زعدي ريال لتنال
 هو ههأ (َّنْيِمَسْلَقَع) هدف :إزجبانومضل دكؤم د دصم

 تل هاور ثراّول ةّيصوال ثيدحيو ثارملا آب وسنم |

 0 ل لاىأ لدي نم!
 نول دَبيَندْلاَقَع ل يملا ءاصيالاىأ ماا امدهلعا
 ىصوللا ل لو يل ٌّنا)ر ضم لاماقمرهاطلا ةماقا هيف

 ام رشا تقر مذاب سلام لا
 كاران مناف ا طخومملانعالبم عنج المو

 8 17 طوي مستلا كانلازع مايل

| 

00 

 كلذ قف يلع الو ل دل ابرمالاب هل صوملاو ىصوملا

 سوما م نم كبف نم نا لق 1
 بص ّماَيَأ) ءؤ دم خلا ةوبهشل اسك ناذ ىصاعملا

 والتالتي[تتارودنمزارتتساومداوس
 ةلاذَو زقايساناعمرصدتولمسد دمت



 ل

 222222277777777 ب -

 نكاَسْمَأَو اميل انو) هب : ,أرملا (قْرَمْلاعوذ) 2 هل هّيح) عما

 كنوفَق نيبل اطلاع نيب املا )رف املا قيس اننا ل

 مقرف ةراَضلاَماَو اور ىرسالاو نيبت اكلا(باّة 10
 ولاعاد ١ هدنعب ةوفوملاور عوطتلاف هلبفامو ةضورنملا |
 ةدش (اَسايلاف) حدملالع بصن (َنْوبإَصلاَو) سانلاو أها

 انالحإعةط ثقو ع بَل َنبِحِو) ضرملا هاَرْضِلاَوررْمملا ظ
 ظ | اوهَنَصَيِ ٍنّذا)ر كامي 6-0 وفوصوملا (َكِئَلوأ) هلال يبس ف ||

 نيله هما (نوَعْتْأْمثَكْئَلوأقزربلا ءاعذاوأ مءاملف

 اسير مَوَحَملايف) ةلث املا (ُضاَصِقْلا وكيل ) ضرف (تيكاَونَمآ
 تارا ة) درعلاب لتقيالو نمل ارز لتقي (ْأ) العفو

 ظ هنو اميتدركذلا نأ ةنشلا تيب (قنال اقل
 |ولورف اباد عولو د د لتي الف نيدلاو ةلث املارم ةلث املاربتعت

 0 (ويِخجأ) ءد (ْنم) نيلت اًملانم (ةَّلَْعْنَف) ارح
 املا قمم عايضد ع ئنريكذتو هنم صاصقل اك رن نأب (عَس)
 تطخد هيخأر كذ ىفو ةثرولاضحَب نمو هضحب نعوفعلاب

 نامعدلا رخل عطتب آلوتملا ناي ناذياووضغل ىلا عاد
 ىلحف ىا (غايشت) ريؤاَو ةلوصوموأ ةيطرش أ ذَّدبم صو
 فنعالب ةيدلأب هيل اطياب (ٍفوْرْحملاِب) )لتاملل عابت ا ىاعلا

 وتهو اهدحأ ب جياولا نأ ديذي وفعلا ىلع عابت الا بيت رسو

 هنكلدُي بدلا صاصقلا بحجا اولاىناثلاو ىواشلا لوف دحأ

 ةنلل (ُةاَدآ) لتاعل ليت (.3) حدو يش *الف اهمسي موامعولف
 ال لطم الب (ناَسْحأب) تراّولاوهو يناعلاىأ يشل

 وُمَعْلِإو وصضاَّصعئاز وجزم روكذملا كح 2

 ةعرو) يلع 05 نم) ليت مي هول لعةنع ظ

 دوثملالع مح اى مم ادحلو محي دو مج لت كلذ ىف عسو ثيح مك
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 انقلَجبرْيَل هلكاف ركد ام ئنلكأ ىلا رد يرسل : اميأىأ
 | قيرظلا طنب مملع قعّسم ب (ياغالو) نيج مانع جراج
 مِجتر ث *انل وال ئووْفَع ما نر هلكا ىف (هْيْلَع ما الف)

 | ىداعلأو ىئابلا جرحت كلذ فرحه عسو يح هتعاط نفأب

 ا لكم لحيالذ ساكو قد .ه اكهرغسب صاع ل كامب قي ق١
 |[ تونك َتِدلاَذ ) ىناشاهيلعؤاوبوتيولام كلذونم نش

 ةرسبو) دومملا مهو له تعدت لع شملا (باّدكدأ نم انت

 |[ةراظيالد نلطسنم هل ةيونو ذخلأي اين دا نم ياا

 اا اهنال باق 9] وظني نوط ام كلر وا) مولد هنوقا 00
 22 1لز) مهايضن ناقل 20

 06 مؤم (ِلَأباْدَءَْلَو) بونذل| رشد نم رهطي
 ١ اهو ذخأ (ىَدْوَن ايه الّضلا ااورتشا يذلا كيلو أ)رانلا

 ةنشبالاف ىف ميل هدا رات دعا اوزان دل هل دب
 ظ حلاو مهربَص دس اي منلاَلعْممَرَبْص ![ق)اوَمكَت مول

 يِئاَو هال اسري نم اهعابجوم مم اكترا١نم نينمؤملا بيخجت
 بام دانلاوديطكا نمركذاى ذلا(تيدر مهكريس ا

 ١ لزغب قلكتم ( م اي باركلأ َلَّدَس َهَسأ) نأ ببحب عَبابز |

 ٍْ هيك هصعَيَباورمكو هضم تلي هوا
 | ليد دولا موق كلب بانا اوْلَتْحَنيْدَلاَن و

 رس موضع ررحش ممضخب لاو ثيح نأر لا نوكرشم ا
 أَنِئلر قحلازع ججيمت) فالخ (قَفْيْول) ءل) ةناهيكم ضعت

 يوللق فرت َلبو) ةالّضلاو (ككوف ولون آبل
 نَككَو )7 كلزاوممز ثيحوراًصْنلاَو دوممل|طاور لزن
 | نرعنال قبل ّمِهطاب نم نما زانلائرَفَو ريلااذ يأن 1
 (كل الانا َنيِيبَسلا ّق) بتكلا ىأ (باّدككأَو َة التان

 لس ل ا



 م

 اح ِتاَرسَح) ةئيكلا دلع ب١ ضعب نم

 ءاهوخد دعت (داّتلاص نيجراخ م ْهاَمَو ِْْمْلَع) تامادن

 ير او اعرعو بكوتلا مرح نمد لزنو
 |انلتشموأ فم ةفص (اَنِط) لاح( اَلَح صْرأْلا ب
 ك))هنيسزت ىأ (نالعزّشلا) قرط تاَوظْطلَوْعَّمَت الور

 دما | ىوتتل ابكت أب اينا) نينا ل1
 (نوؤلفّتالاَم هاو َعاَولْوَعَت ن نكَو) ارش ميلا ماَْدَملاَو
 دافكلفئ أ ميل ليقا داق ةانو) نيغو مر ام ترن نم
 متوم ابيطل ليلو ديحوتملا نم 0 اَلَرَ ؛ًااماونعبتا)
 نم ان ءانكِهّيَلَع ان دو 5ع حين مسن :]2)ال (اولاق)

 (أ)ىل ان لأةرث الاو بئاوشلا جر وك مانصالا ةدابع

 نيدذامأ نم تس َنْواِعْعَيال ٍطْو ابن اَكْوَل َو) منوعبتي
 ةفص (لَكَمور راكث الل ةزرطارو قحملا (نو دما

 '| (قيئتى ِنَّلِإلَكم) ىدحلالا موعدي نمو اوُوَمْكْسْدْلا)
 مهفيالواتوص ىأ (كاَدِنَوَءاَءْدَأل | عَمْنَصال اَي) تّوصي
 مكب اهل اكاهربدتم دعو ةظعوللا حاسي ماىأ ماسبب
 اولهضتال مع رك . دم دك
 تالذؤاح (تايلوم وتم نيلي ةلخف ولا
 او لا كامل ازال انقر اَه)

 أهروباما زكو هيف مالكلاذ | اهلك أ ىأ (َةَتيملا'يكيلَعمََّح امم

 صخو جرم نيب أ ام ةنسل اب اهب قحأو عرسك ذي ملام هو

 ماّنالا ام حوغنملاوأ مدل (ممدل اول دارجارك ث كيلا اهنم

 هل حمم عرتعو روصملاملظعم .تاال تفل نع قصخ(رئز تا م١

 | مفر لالحالاو هريعمناىلع عيذ ىأ ضامي لها اَمَول
 قله محفل عل دوم اناكر توضلاا

 هبه عحتلجل



 ينال

 ! همرشو قزف (ّتَكب وزاهسبي يؤم دعب) تابنلإب

 ند طف او اك ؟بسا اب قوق مال (هَيا 2 لك نم بينز

 بيتل فز 1ذ راي ؛ناتحل انوا جا يوعت (يِدَرِلأ
 هللا دان ثيحلاريِس كير ارمأب للذملا تلال علا
 هنياحوإكت ال5 (تايََل) ةذالعالب (ضْرَأْلاَو ءامشلا ندر

 ٍ نيكي نمل سي ) نورت دتب (نؤلَغت وَ لان !

 هش ا 5و دْلاَو) 5 ( هل مّ ا ) ءوطتحلاو

 ٠ 0000-0 ةيقيلول ادعي ال م[الدادن الا مم نع

 مشل و لعاذلل ءانبل اب (َنْؤَرَب زارا دا كنا ذانعأب مال
 نال | داهععزاو اهظعارمأ تب مار (َاَدَمْلا! نورصبب
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 اريمضؤءانلاو ةيناتعلا ىري شوت ياليتك

 اددهتبابو ناو دمي ىنعمؤيهز اولاخ نبذل عماشلا
 ول ىنعل ار نوذتول باّوجو نيلوعفللا دسم ّت دس
 7 هرجوملل هر دّملانأو هسأباذع قاب دلاىقاومع
 اراذن | هنود نماو دا اذ ةّماملا اموِفوُهَو هل عتنّياعم
 طم اًسؤرلاىا (اولعش شأن نيلي هويق ذا نمل دي نا
 ا اذ تادف قر مذ ااوركنا ىأ وُنَعس أَن نزل اَنم)

 0 ا“

 |كابسألا) منع مرات هلع فطن (ُتَئاقَتتَو بالا
 ١اًوو)هر وماما ال انم اًينتلاؤ مهيب تناقل ل صولا
 80 ا :دلا ىلا ةعجر (ه َدكاَنل نول اونعبس أ َنيِنْلا

 .ه 'زستدوىهلاولةمويلا 0ماْوَرَس اك نيعوبمملا ىأ

 1 دس ربت مب الع ةذدش سارا اكىأ يَكِئَدَكَر بات مياه
 تالسحل مصح مص جمس يدمي 5-0 ردصح سس



 عد

 يهل أدب امباؤ دبا لاقو طوقا اور ىكتلا يبدع
 ةيتثكل ابةءارف ىف َو (َمْوُطَم َنَمَو) حسم هاور اضل اىتعي
 ىأ لقيام ءانلاعاغدا هندواموزحي هاتلاديدختو
 للا إَق) ؟ نو فاوط نم هيلع بجي لام لع ىأرم ما
 ١ روهبلاو فلتر »ب (ملع) ١ هيلع جب ءانال اب هرعت عركاش ا
 (دلاَوَتاَنَبَبْلاَنماَْلَرن (ام) سائلا (ق نوكَع ننزل اَنا) 27
 0000ا لد تعدو تاب ع

 ا

 - ها م لوم

 م ما
 ل وننبو قزم ؛ اوطساوادهذإ
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ْ 0 00 
 ندئاح) نونمول اليو ماعز يف ىانلام ةرحال اًواَتي دلا ىف
 !مْغعقت ال اهيلقأع لولد لارانلاو ا ةنعللاىأ 0
 ةّبوتل نولهم (توزاهي غال َو) نبع ةدرط (ُباَدَعْنا
 نسل مكمل ارك) كيزانل فصاول اقام لزنو * ةرذعم تأ

 هتاف ص الو ا زى هلريظنال نسِلَو هلا وك ةدايعلل
 تسيب باس 6-2 م م سس شلل ذ ىلع يأ اوبلطو ( مح ىيدرلا نينار وه وهل! هلال

 بالازم امزعامو لاو تاَوتلقَْحْوَنا) لزتف
 :دايزلاو ءيلاو باهذلاب ايمو لئللا ضلي
 أ الو عضل اي ىرجت ىقبا) نغشلا(ٍنلْم (كيفلاو)ناَصّمسلاو ظ
 م 0 2 0 ظ
 نم هنلالزن املا

 .ءاإ5



 م6

 ءالبلاو ةعاطلا ىلع 0 ةرزال ا ىلع 0 قاشلال
 عم هداَنا)اهظعو اهرّركتل ركذل اباهضخ َقوَلَصلاَ

 (ّتا ٍلييَس نلتفت نما ول وتمت الر نوتعلاب (َنرءاَصْلا |
 | رويط)صاوحف مهحاور أ (ئايخك) م (لي ثاوشت) ما
 ظ نيا تدب كادي تلاخ يورلا --

 (نوخ ني ئنس د 7 صيام نوط
 كالدهلاب (لاوم الن ِمصْنعْتَو) طرعلا( 0 قرودحللا

 ءاوجلاب (تاَرمملا و ضارمالاو توملاو لتصل (سّيفْنآلاع)
 (َنِياَصْلاسَو) ال م مأ نوريصن ار ظناض عب رنتي يأ
 ءالب 1 م > 2مباض د! َنيِدَّلا) مهةنججباب ءالبلا ءالبل ىلع

 (قمحإ ميل ارا اير ءاشي اهانب , لمعي اذيبعو اكلم عهلناَنااَولاَه)
 0 1 لام تب بلا اواني زاوعف ةرحآلا ىف

 هسا ىتصوتلا حابصم نا هيو اريخ هلت فلخأ و امو هلا
 هك ع حرتساو نط غَتو هيلع
 - ارمقدوأدوبأه اور ةّييصموهيم نمؤملا ءاسام لكلاعف
 ع 0 ةذغم (ٌتاَوْلَصْءْمْلَع كيلو
 واصلا ار 000 0

 0 ا

 اعبسامزيب شي أب اجي هاطلاىف لصالاىف ءاّلاماغدا
 زب ناك يل هاجيا لص نال ثاذ نوبل ها

 ريغ ىهستانا سابع نب ازعو امن وحسم نايضة ملعو اص
 نيرو م اشلا لاهو رييختلانم نم حالا عفر هدافأ ال ضرف
 باكسان نا هلو هتينضرف تو هيلع بص نيبو قي



 086 1 ف

 اوفو تاع املاملا 0 5 هات اب ريم اويتساو)اهالوما ,) اىالوم ولا

 ةمايملاموي كد يحس بت اياودوك امي .ركامت |
 2 ّنإ) مكاعأب ميدان
 هّناوق مارح ٍليْيماَرطَس َكهَجَو لوف )رسل (تجرح
 د الاب (َنْولَجت نِعليفاغي دا امو َكِئَر نم ىحن
 نعِنَو) ١ ةريغورفشلا كح ىو اّست نايل هرّركو هلثم م دقت

 وك فَنِل) ديكتلا ءررك هَ وجو اَولَوَف 'جتكام |
 لاو 1 نب رش لاوأروهيلا سانيا

 اننيد دود دوبل تف نم مل ميل ةاجينسنتل ىأ ريغملا
 فلانو ميجا ةلم ىعّذي نيرا لوجو انتا فا
 "ورك ما داما يم اول َنيدلا لا هبا
 ىنعللو لصتم ءانشتسالاو مث ب ؟نيدولاالسالاهلا لوضع
 ٠ | (ملهْوجتحالف) :الزنه مالكال ! مالك مكينع د حال نوككالا
 ١كم لانتماب مْنْوَّسْحأَو )املا وتلا ملادجاو فاختر 3

 ىلا  ٌدحلاب كيل جحد ) نوكي النذل ىلع نطع (مَاِلَو
 قلتم لَنْلَسْر از قحاىلا (َنوُدَبنَم ملَعْلَو) مكنيد لاحم
 "ماوس 0 6

 )نأ 0من :

 ايم ا ويلا ةالصناب
 ظ نّمرو ئسضنوف متركذ هسمد ىف ىركذ نم هددا نع ثيدحلاىف و

 | ( كلوز اكتاو) ندم نمر يخ الم يف تركذ ءالم ىف فركذ
 يداها ةينصعللا «نورنك هك ا/) ةعاطلاب قب

 و

 وس
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 (تَلَقَكىَر رس قيما (َنَهل ةلصاغلل غلبالا مّدقو ةمجرلا
 ايشتمو ىجولاىلا اعلطتمم (وامّنلا) ةهج (ن كهخيت) فرد

 هاربا ةلبف اهنال كلذ ةويناكو ةببعكلا لايقتْسإرمالل

 ةبق) تدوخ (َكنيبَومَف) برعلا مالسا لام ءاامعالو
 ,رظشل ةالَّصلا ف ليفتسا (َكَيجَو ٍلَوَق) اح (اَهاَّضْرَت

 هما ) باطخ (عنكْيَحَو) هب -و) ةيعكلا أ هد ا

 اناككيالوت وأَنيِدَلا ناو هَرظْس) الصلاى (مكفوُجُْو اَعلَوف)

 قتيلا( ةعكلا ىلا لنا انور
 ا !لؤحي نا نمور هيلع هدا صيبا د امل

 اناثساب نم نونصؤملا اهي ان اب (َن 6-25 1م
 ماي (َنْيَلَو) ةلبملا أر اكن ن رم دوسميلايأ دويل أ ءايلإ بو هرمأ :

 | لو دصّع (جن كب باكلااو دو ءدوأ َنيِدلا َتيَنآ) مسق ش

 ا دان َكَيكيف)نوعيتي ىأ اوم مام ةلوملا اق ظ

 مهعنو ممالشأ ملبف

 دوس اىأ (ضمِب هلْ عاتب 0

 | (مه ماوه[ تحت نئلز )سك ابق ركام ١

 جول مع اَنِمَك ءاجاَمِرْعَب نِم) اهل كنوعدي ىلا
 مان انْيَدْلا نيجاعلانل الاصرفم ممعت انا( َكّنإ)

 تي

 رعأ اك هنيار نيح هّيقرتع دقت مالس نبا لاق

 بايمن ةسبا ديل تفرع با 5
 ْ ارتكب

 اننا نيل تناىزذلااذه (َنوُبْعَت هْو) هتعنإ|

 ١ نس أ هيد نيكاشلا (َنِيْنلأَنِمَ ؤكت الك كيد نم)

 بالاس لك دزه النم علمأو 0 يب د
 * رد ىو الص ف ههجو هلو مشل لم فخرو

 مدح اه



: 
1 
 ظ

 ؤ
 ظ

 5--------- و

 لد ما 0

 ا) ةهبجنل ن الا كل

 ني ىأ (ِهْيَبِجَع لع ِلَقْنَب نما

 ني لب سرعملا تيب ىلا كت المع أ
 لب وشل ابق تان لاؤسلا |
 | قش ةذارلاومهلاغ ااا مدع ىف (ميحَر فر
 د يل ا ا لي بولا

3 

 ىو

 ا ل ع
 ف دمصوش ىأ ( هال ءام) نيكرششلاوتدومميلا (نياّدلا نِمز لاهمججا
 2 | مااا ملبف نع نيئمؤلاو لسو هيلع إس ىبلا
 نينا ىذا . لاو سدقملا تيب صو ءالضل اف احلابقمس لع
 ثول واقرشملا هني َلق) ْلِق) بّيغل ابر ابخالا نم لايعتْسالا لع ةلاثلا

 هيلتضارمعا ال هان ةهيجى أ ىلا هجوتلابرعأيف اهلكت اهم اعأ
 0 امص ىلا) ههبا ده (؟اشيف نهى بنوم

 5 ا (اهيَع كنك :

 : | ارهشرشع ةعبشو | ةنس ديلا صن دوبهلالأت سدّمملا
0 7 

 ,ةصين(لونزلا عب ْنَم)روهظ ملع (لْطعَنِل آلا) لوح من |
 ! .-سدلاو اكشررطكل ا ىلا عب

 نمولا( سال ابَهَماَب 1

 نيخولا

 : | ةترادقر عيازم ةريحا سو هيلة هلا لص يبل ان اانلظو |
 ظ 0

 ”انلإ ع ةفاش (ّة انلازع ةهاش (ٌةَريبْكل) /اهيلا ةيلرشلاىأ ثنا او ىأ

 2 0 كامي !عيضيلذفاتاامور مم( :اىده ٌندْل العال

 5 اهوزنبيس نال هيلع وك
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 .خالازم (ىسيعو) ةاَرولا نم (ىمومقواامَو) هدالوأ
 ”ورمدال ) تايالاو بنكلا نم (ْخيَرْنم نوُنيدَتلا قو اَمَو
 منا دونهل اكضمببرمكبرو ضعبب نمو ( م دعب ندب

 (لذي) ىداصنلاةدومملاىأ 0اَونَسآْنِإَو نوم دل ْنْدَعَو
 ناممال انَم ْوَلَوَت ْناَواْوَدَّتْهد موب ِمْنَم (ام)دئاز لثم
 (اأ كيفكَيَسُف) يعم فالخ (ق عش يف ْهَآع اَق) ب
 اوس, ( ميل تعلا) مسهل اوضال مْيِمتلا وهو رهتفاقش ديم اي
 ةيزجا برضو ريضنلاق تو هظِيرف لّسعب هايا ءاعكدقو
 ردقمل ءعب هبضدواثمأل دكؤمر دّضم (هّللا ةْعْيِص) م,
 روباظل هيلعسانل ارطف ىذلا هنيد اه دارملارو هعااَنموييع للا

 نسْحأ)دحأ ال ىأ (ْنمَو) بونلأف غبضل اكهيحاَص, ايت هثأ
 اند دوملال او (تو ٌذياَعاَل نع و) زيي (ٌةَقْبِص هانم

 نم ءايبنالا نكك رة دهأ انيق لّوالا باكل ل هأ نحم |
 (انتوخام المهل (لَق) لزنفاثم ناك ابن دع ن اكول و برَعلا
 مترواَنَب روهو) بمرعل سايب ئطصا نأ لا ىن) اننومد اخت
 اهب ىزاجم (اَنَل اغا انَلَو) ءاكي نم هدابعزمطصٍ نه لَن

  0ىهنسضامال اعأ ىف نوكن أ دعبّي الف اهب نورا
 نو متود لملاك نيدلا (َتوُضِلم هنو! ما ال | مب

 لاّوحأ ثالثلا ل. ئاوراكتالل ةزمهلاو ءافطصاللاب ىنوأ
 لي مْمْساَو مهارثإَّنإ) ءاَنلاَوءايلاب (َنولوُمَب أ لب مآ)'
 (ْلَقَىَداَصْنْوآاًروهاود اكط اًبْسآللاَو َبوعْعَيَو ناس !و
 مهلربا امرعأز دقو مدع هسا ىأ (ْمَسأ مآ الن 11 ار مهل

 تدوروكذلاَو اناره الو اي دوبي ميهاربا ّناكاَم هلو ب
 (هَدْنع هَ اَبش) سانلايخأ ( مكتمل ْنَم َو) هل بت هم
 ؛مهفاءراهشاوجكروبلا هو 0 (وَّدا ني .ةنش اك

 دم ميسم دوب عع

 0 ع



 ةلاّسرلاب (انَن دل! ىف )ءانرتخ ١ (ةاَنيِعْطَصأدَّملَو) 0
 الهلا تاور دلا مل نيذلا (َنيِحياَصل ان ِةَرحالأ ن

 ال د 0 ص طخوس دقت لبا ب253 ناعما ركداو
 (اهبر ىصوأ ةّدارف فو (ككَوَو َنِنملاَحْلاٍبَرل تنس ا لاو

 هلا نا عباد لاق هيب بوضيَوْيَي مجالا
 كلب َعْنآَولا نوم الق) مالسالان ب د يل اكل قطِص

 0 ا ا

 ١ « اكايرمود توقعي نأ تدلأىنلادوهملالاةاملو

 َبوِْفََْصَحْذِإ )ار وضح (ةادههشم حرك مأ) لزن مي دوممل اب هينب
 (ىبذد نم نو ددْدتام ِهّْيِنَبل َلاَق) هزبق زانم ل دي:(ْذ تمل
 ؟يعممارو هارت ] كاب اهل ارو كهل | ديد اول اق) ىلوم دعت
 بالا ةلزنمب زعل نال بيلضت ءابآل نمل يعم اذع قطا
 ىتغمب مأو (نوُلْسُم هل نْحمو) كلانم لدب لدِحاَواَلا)
 هبلانوبسنُت فيك دوم تقو هورضحم غ ى اراهتإلا َءْرِه

 بوَقدَو ميهارباىلا ةراشالا وأ دتبم (ّن )مب قيلت ال ام

 اهلا" تءلَس (ْثَلْحْدَد مَ عربح ين أتل ثنأو امونب
 باطنمما مكاو فاللتساؤازجى ألّدملا نم (تّيس

 ذولأ_نالاك (َتَولمَت اود اكاَنَع تول أسد الو حِبَسك اما دوهيلل
 م نلاقق) بنا داخل رع

 مر 5
 فكي دل أ ىلا 0

 نينمؤلل باطخ (اْؤلوَف يراناان .ٍ
 هارثاىلإَل زن أ امرو) نارمل ا نم (انِدلا لزْن ١ امو اهاَنَس )

 (طاَبْسالاَو توممل 07 , ليج مث ارو)رشعلا ضصصل نم



 دْفَو 00 0 ( 3 000 ممهأرنا
 مضار ناخ تي كيتالا سلسال
 0 ديص داسيا عاد

 ابل مو 9 1 96 0

 0 :يفاومدهل اعدل اب ممول :
 دشتلاب (ةٌكَتَم اهرمك ص )قزرأ (و)ىاعت (لاق)نيملاظلال|
 مص زاطضأةين) تاّيحددم (ًالْيِلَدا قزرلاب ايي دلاففيذنتلا |

 سنيو)اصيحم !مع دجيالذ (ريَدلا ب ادع ىلإ) ةرخالاف هنأ
 (َدِعا 0 :اًمكْرَي زار كذا (و)ىم مجرملا (ريصملا
 ءناَو) مقريب قلحتس هينبي (ِتْيبلانم)ر داو أ نسال

 ةءاَنب اًنِمْلَكَحَت اًنِكْرر ') نالومي مهأربالع طع

 0 لا
ام ) انو الو أ اَنَيِيَر "ذ نم) لصجا (وَكَل)نيداقنم

 : 

 5يعل انيال هلوقم دول مي ىأو ضيعبتلل نمو (ن نمو (َدَلإ هيام ةَياسمر)

 0 6-0 0 الا

 ادت ولْنَيِ) ياسو و هيلع
 رو )رم اكحشال ع نم هيام ىأ (ةيممأو) نأرقلا '

 2 رَعْلاَتْش اَكْن ا) كرشلانم

 و



 ظ 5-5 هنم كوىنمي (يرضمالو) كظنحي قَد نول

 || م ديؤرتيىأ توالي حلي ادتبم (بانكأأ ماي
 كئلوأ) ريخاور اص ملاٍلعب صم قحو للاخ ةلئجباو لزننا
 َنَمَو)اوِبسأو ةشمج ان م اومدق معاج تلزن (وب َنوِمْوُن

 (توزبارغك اه كد كغ كو اف) هفرحي نأب 0

 د اوك ذل باس جب اي) م 0

00 
 مو تسول

 09-5 00 ادف (ل 0 هيو

 (َقَسب ازالركذا (قرهماب 00

 كتان ماهاربا ةءارف فو َسيَسارْب ١
 ٌقاثنتسالاو ةضرضملا لوو لح كسانم ىلا هع 1-6 00 ٌْ
 فئنورافطالا 3و سأرل قرفو براشلا ص مؤدلا اوُسلأو

 انما أ (نْهتَك 5َ1) ءاهجتسالاَو ناتو ناني لحو طبالا
 3 ةودق امام ؟اعام1سارلل َكْلِع اجى!) هل ىلاَعَت (ناق) (ناقر ت تدام أت

 لاَ اَق) دمع ل حجا ىرالوأ (َيَر ان ْنِمَو َناَق) نيدلا ظ
 هن ١ ىلع لد مهنم نيزهاككلا (َنيِئااَخلا) ةمامالاب(ى ذيع
 (سرسلإ ةباَتَم) ةبعكلا (َتّيَبْلا امل َعَجْراَو) ل اظلاريغ هلاني
 مظلل سوهيل امام 0َدْهْأو) بناج لكن هيل نودي احبج ع
 هين هيبأ لاق قلي لحرلا ناكر مغ ةّقاولا ةاراغالاو
 ( َمِهاَرب! ماَقَمّْنِم )سال اهأ او دخت اور هجمت ذلف
 اص اكم< قعر تيتلاءانيدنع هيلع ماق ىذا رجلاوه
 رخل خفم ةءارق ىو فاوطل ومكر هغلخاولصتمنأب
 0 أ ٌلِئعَمْسْأَو و مبا رن :! ىلا ان هع )

 زيمكاعلاو َنِيِجْنالَهلِل) نائوال نم ( جيب ارَهيط)
 ممم للا ا ممم م دي راسم سس سم ١ مم سا نهج كلا ال اي

 0 ع سس جمس
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 (مَحف) اب ويس ا لا هوجو اولا (اَول 2 وداي اقر .آك) هاتيحان أ

 د( اومن اهيضر ىلا هلم يَا جهز ك انه
 000 0 قود هقلخريب دنب (ٌعِلبَع) تلك ل ضف
 دي ) هللا تائب ةكتالملان أعز نمو ىداصنلاَدوبلاعأ
 ام هَل ْلَب) هنع هل امزفت ('ئايْش) يلاعن لاق (اًَدْل ودنا
 :ةلولا وان ةيككملاواديبعو قلو ديبعواغلسو اهأم (ٍضْرَآْلاَو تاولَتلا
 ارب لكنوميطم (َنْوَساَ دل ك) لمعي ال ال ابيل تام ربعو
 ( ٍضْرَالاَو تامل بِي لق أعلا بيل هينهو هم دار
 ىأ (اكما)دارأ ( صف اَر !و) قبس لاثم,لعال اهدجوم
 رق فو نوكتوهيف ىأ (ن يف نك يل لومجامن از هداجا

 رابكوىأ مكى (َنوُبْحَي الَنينلا َلاَقَو) ص الل اباوج بصنلاب
 كنآ نسا نيكي )اله 0لؤل) سو هيلع ها صون ةكم
 |(نيدَك) طرا (يكاتب أتْؤأ) هلوسر
 ةيضاملامالارازكنم (ممهِلْبَم نِم نيذبلا َلاَق) ًالؤه لاق أك
 تْياْتَت) تايرآل ابلطو تنعّتلانم هلو َلْدِس) مع اينيال
 توين لصونبلا ٍنلل ةيلسش هيد دانعل اورمكلا ىف غولف

 نونؤف تايم ++ 'نوهصي (َنْوِوروَمِل تاي اَنِيَبُدَ
 د اير دع اي(تلالسزاَنإ) تنعتاهعم يأ حارتقاف
 بجي لزم ارت ق) ةزمم بها بات نم ليتت) اًريَسن) ىدهل أب
 رامكلاىارانلا(ميحيأب 0 تاز اند آل ررر انل اب هيلا

 ل استريح ءءارد ىو غالبلا 0 كيلءام ا اونسُؤيي لمهام
 ( ْممْلِم عَن تَحْعَتاَصَنل 5 هَ ْنْذَو) ايس
 هادعامو (ىَدهْلاَرْه مالسالا ىأ (تأى د نإ لقد مميةأ

 انوعدي ىلا (نلع ةاوغآ تمس )سف مال (نئيل ق) لالض
 |َتلاَم) ) هددانميجولا ( يعلي لبذل جدلا اا هضابلا
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 اةلوقلا (َكّلَي) ىراصتملا الااهلخسي نأ عز اهدنا ل اغو

 م اه اوضاه) !اًوناؤر هيل (ْنَم) ةلطابلا مءاوهش *, ( عمت ام 1)

 هج الخ دي ( بز هيف (َنيِداّص حسك نل) ثلذ ىلع كتسج

 |. هجوفاصخو و رمال داقنا ىا (ىدطَقوْجَو مس ْنَم) مهرينع
 هلك و يسوع نس َوهَو) ىلوأ يسيل اءنإلا

 27 1 ا -

 روح 2 بن هما

 ناهَتبفلاىأ مْطَو) ىتومب تزمكو مبدتعم غوش لع
 || ىديكوي دصم دولا باك ىفو مهِلع لزنملا (تباَدككأَنْؤدْنَي
 | (َكَِدَكَل لاح ةل مي او ىسوم قيدصمت ىراصنلا بارك نَو

 برع نم نوكرشملاىا (َنْوْبْخَي اليل ناد ءالؤهل اذا
 ىذ لكل اولية يأ كلذ تعمل نايب (هلَ هلو لِ مريعو

 |١ اون كايف جم اَيَعْلا مود مْمِنَب حي هن م
 ارانلثلطبملاو هبا تلا لدين نيل مأ نم (نون

 كدي ناهد 0 اا ا نص 3١

 وأمدهلاب (ابياَرْخْوي ىَسَو) ميستلاو ةالّصلاب (ةنا ابو
 سدقم لا تيب وجرح نيذلا ل 0 سر طقلا

 يديرحلم اع لس هيلع هنا ؤص ىنبلا ١و دصاملنيكرشم ا ىف
 نيب األ ارْسدي نآرتيل تمام كيلوأ) تيبلانع
 0 دو سي حا ارمال |يتعميريخ

 1و يرجو سلا ءلسفلاب ناوه (َئّْرْخاَيَن لاقل )
 ظ 00 «رازلاوه (ٌيظعثاذع رخل ىف
 | ائيحرمسلاَو ةزالرل ىلع ةلفانلا ةالص ىفوأ ةلْبَعلا خش ىف
 اسي ال اهلكض رالاى '(ْبرْصملَو قرْسْلاِهَنيَو) تهجود



 كيب ةنماهصمم ىااهكسن ىأ نايشنلانمزمالب ةءارق فو أ ظونحملا حولا قاهرخؤنو أ اغرالت مثرءاهكحلف الذ
 وأ ةلوبسلاؤذ ابعلا عفا (اًميرْيخي تيان) طرشلا 5-0
 رورعسلا م اهيطتسال اة ليدلاو خلا هنمو يدق عيش غم ل ءلع ق3 باوثلا وياكل ىف (اهلنمزوأ) جالا ةرثك ١
 زم (ليف نم) مهو هل اس ىا (ىسوننششك ماوس ولات | ْناَنوُديِب) الب (أ) ايهذانصلالمجو سو نأ ةكيا لهأ هلأسا.لزنو + كات أنا متعمباذم عنمي (ريضْنالا م (نِيو) ةدئاز (ْنِم) ريغ ىأ (يشاٍنوُدْنم يكلم اذياءامبو لسنب مالا تاونتلا كلش ل هلا تأ طن: ظ
 8-5 !قدرطلا اطزحأ ويصل اداَوَس لص دمي! ن2 اكرم رتفاز تانّيبلا تايالافرظنلا كرمي هلدب هذهسأي ىأ ١ رم الديس نمَ) 3) كل ذر عو ةرهيج هللا اذرأ مهلوقأ

 يي

 اس - سس

 م 5 ىيلاناش ىف ((قحما) ءاَر 0
 | هريرط غوش لكل هللا َّنل) لانّمل ام موف (عرط ا 1 قا 3 حم ذا الذاؤضرعا وعضو )م 6

 2 يش وئاو ركزت اانا الصلات 5

 3 لا ةنبغ) باد ا (ةوادوج) ٍةَّق َدَصْووْل صك اَط (ر بخ
 لح ذي لاول اف امى + ؛ كد ان (قيصم ٌرِصُم نون امها ضان!

 كلد لاق (عَاَصمو) دث اه مهب (1دوُله َناَعْنمِل ادب ٌْ
 ىبسلا ئوي نيباؤزطظ انت ال نارج ىراَّصْمو ةنيدملا دوم
 / دوب جلاايا الجدي نل دوما لاق ئاوس ميل هانم

 د 3 م



 ارضا ويتتاتب) ةرتصتلاعأ يه امو ارحلا ىلا الكضخبي -

 سدا ن وجعي َو) هن َدَأَر راب (وّللا ند ايال ا دَحأ) ةدن از ا ظ

 | اوهع) مسف مال نمل ررصتلاوهو مهْمَْسسإل 3) ةزحألا |
 تش طلوصوم نم الب املةَملَعم ءاَدنبا مالنلردوملاىأ |

 بيضد (ى الخس ةزخآل ا قؤلام هان باكي هل ديتساوأ هر هز انحا

 | تراشلاىأ مست ميراوع ا ور هيدا (امَسْسيَْو حبا
 اذداك ”ولارانلامه بجوأ ثيَح وبل د نأ أ ةّرْخالاّن م اهاظحىأ

 هومعد أَم ب با ذعلا ند هيلانوريصمام ةقيجح (توِمعي ظ

 ماوس ور ل ىلا | 0س دوهيلاعأ 0 اَوَلَور

 5 فو زول باّوج و سل اكهيصاعم دز مب كا تاك ١

 | نم) ميم هيد ءاللاَ أدبمهو باوث (ةَيؤشلْيلَعلَ
 0 ا نا ورعام هرمح-( ب م يزد !كنعا

 ىبلا اْوِلْوَمُن الاون 2125ه 789 محن

 ةَفلبّوهت كلذ هل تولوقي اؤد اكو ةامارملاّسرمأ .انعأر)

 ىتءيزلااهاوبطاحو ارسم نوكرأا منوغرلاز م تسد وهيلا
 | ايلارظناىأ اَبرطْا) اهل اول 2في فرتسولاا
 باز نر :رفاكلِل وز لوبف عامس مب نورمْؤد ام اون قوعمساو)

 ---5 م اوْؤَمْكْن ل دنَلا وئام رانلاوه ماوم ملأ

 درو بانكلازه أ ىلع نطتع برغل نم نيكل الد ظ
 احب تر نص) ىحَو (ريخر ةّدئاز (نم 'بأع ل ارنب ْنآ)

 ا 0 اور كا ظ
 امص ءايازوع نإ اول اني كنلا قيامك ن ىطاملو ( معلا

 7 عَنَت) ةيطرتس (َه)لزنأدغ هنغى ورم ايرسوتلا
 تونلا مهين ةءارق والو أ اهلظنل عماما اهككح لزن ىأ
 اخون اه سنن و أ) اهدي ليربجو أ كرمان ىأ تشأ نم

 لزنالف



 م

 ٍٍلحوهَر اهلك ب اوحب هضتنب ( مم قل ربذ) هحرط (مَدَبَنا

 لود وسؤنالا ْماَمُكَا) لاّعسسإلل (لَت)ىراكتالاماهتمتشالا

 قدصْم) )سو د ماوشدع مادو ا
 ىأمونلا باَكَب تكلا اودوأ َنيدَلاَنِم ريف ذب ملههم» ءامإ
 لام "بناءا لأ يوكل ارو ا

 هلاباكأبءاوأ قح ين دبأ نما اَم (َنوُبْدَيال ع أك هريغو

 (لتَنيماَيَسلا) تلد ىأ لْسَتاَم)ذبن ىلع طع (اونعبت ار
 ا(.هّيسركتح هتنف تن اكورخصتسلا ّنم ( نايم أ املس كمر دهبع

 هلو بيذاكا هيلامضتدو و عملاق رتشت تئناكوأ هكلم عزن

 بيخلاملعت نحب نأ عابر كل ذاشف و وسو ديم ةئهكلا ىلا
 انت نطايشلا اك هس 4 انامل عمم

 مككلم ائااولاَتَ م
 ابق رمت ىلا لاق مم ايبنن أ بكا دعم ول

 تدان ديلا انرظنا م هلومدوهيلاغا هدو
 0 م 20

0 6 0 
 حم ضتلاَساّنلاَنْوُطَعُي
 .اللاردكج ئرق ور حتتل نم هامهيلا ىأ (نيكالا قع ليام
 (توُراَمَوٌتوُراَم) قارعل ا راوسىف دِلَب (ٌلب امير نيئد اكملا

 نارحاس اه سايع نبا لاو نيكاملل ناب فا وأ لدَب
 نانلل للان :التبا يلحس الزنا اناكلَم ليسوا ن املعي
 اَفاداصخهل (الُؤَمِب قَحرَحا)ةدئاز (نمْنعْيامَو
 هىلعت نق هميلعتب مهقهل سانلا هّللَنمَهَيلَب مهنتي "هشيم مرح

 مرسلا ال جأ ناك هملعتب (ز لملك الك) نمؤمَوهف هكرت نَمَوَر

 نأب يورو هزملاَنَْبمبَنْوهَوْفْباَماَمِم نجحت ءلَحَنَيف) ايل
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 ٍ لوالادأل ادأإت ناططرشلا هيتس قلمتد منج دام اا

 (ةل تن اكنَمَو مكلابجأ معز ىف مْ دصْن 0

 1 اكلت ع نق ونقف ت رايد اقرثؤي

 مقال 0

 م سس 0 قة

 : ا
 و هد كا

 00 ىأ يو
 ا رمي نأ)رانلا مِباَذَمْلا ن٠ دعبم (وحْرْخَرم هدأ

 ءانلاوءايملاب (ٌنوليعي ايريسعم ئاو) هريمجد يأ هحزح زم لعاف

 ىتولاب قأي نيعرعوأ ينلااير وص نبا لأسو * م« زاهجف

 باذعلاب ىأي ارت دعوه لاقف لثربج لاهم ةكالملا نم

 مف جدو بصحلاب قاي دما انمآل ليئاكيس تاكولي

 مانو اظيع تميل لب ريو دع ناَك نَم) مهل (نه)
 دي ينال اعييَمم اًندَصْم ها رماب (نْذا كيف لع نآرتلاىا

 ةنيجإب «عرشتو) اللاب هده بكل نم هلجش
 (ًلْيِرْبَِجَو هلْ سلو نكي المو لاَ ُدَع ناك ْنَس نين

 فطع(ل لاكي مرث)اهنودو ءايب ميو زهالب اهضنو ميجارتكب

 لِي اكيم هدارق فوت مالا لص اخملا نطعنم ةكك الملا
 هعقوأ(نرف ملل و ْنَعَهننا َبإَو)ءايالب ىرخ' ىف ءايوزص« ١

 تاي )لي اي (كِئل الزم أ ُنَمَل اور مسهل احن اناّمب مهل عقوُم
 يتباننيح ايلا اروص نبا لومل در لاح تاصضات 0

 هللا (اوةهاءال و )ا(باورمك([َنْوَفِساعْلاْلااهيزرمك امر
 انيكك زءاؤو ميال نإئنبلاوك حرخن ينل اب. ناميالا ىلع لدهيع)

 ا



 ىلل

 )هل اسرلل (ةاَسِي نمْلَع) حولا لضم صدي بشتلاَو
 ل زن ام مهزمكج ههلاّرم يصعب! اوحجت 0و هدابم
 متيإف نم هوما (بضتع ل َع) مظعتلا ريكا
 ةناهاوذ رناهاوذ ندب ٌباذع نيرفاكلاو) ىميجبرصكلاَو ةارروتلا
 نئوناولاق)ءريَغَو نآرتلا (ْمّشاَل رْن أ اجاوص مهل ليف اذإق)
 ءاَولاّنو نوزع بو) ىلاعت لاق ةاروتلا ها و

 وح ٌوهَو) نآرتلانم هدب وأ ماوس (ةَداَر قاهرلا ل
 | مهن ل رملهعم الإ :ركؤم ةّينان لاح (ق يَ ديس:
 نصوم عكنا لق ني هلا ءادبن) ملح ىأ (َتولذَصَت عت مل

 نيدوجوملل باطل او مهل نعابيو جيس ا
 . «+ بدم ماضل م ذانانسفاا دلل

 2 ها ماجا نلخو ديئاواضملاكت ١ زعملاب تانيا

 0 يملا ىلامب اه ذ دحت نم (ودْحَب ضال (ُيعْلا
 فان تلات تبدأ اور هذاختاب (َنْوماَظ

 م نيحلبتحبا وطنا“ دوم اًنَْفَر)دَف (ق)ةاروتلا

 ا "انين أاماوانخإانلفو مكلع ط مسيل اهلوبق نم
 نفح اق) لوب ماتم قو سونام لوطا 2)داهتجا
 | ىأنئعإ اقيولت :ئاوبرش قرد م اهانيصفي )كلو

 مهل ند هكا ١بارشلا طل اني اكم«ولف هّبح طل اهب
 لعلة د اسعد رول اب مكتبا وب كر ايرايتم لئسقيا

 تال نززيؤب مليم معز امام (نيِنِمْوُم كنار
 انكار وون ٍةَداَبجر ماي ال ناكذالا
 مالا, ناقيالا وادع ةيذكدق و ةاروملابنينمؤم مشل
 : ناك نإ) مهل (لك) هبي دكتب

 اونسمت) ةميز اكوسياَتلا نو نم ة ةضاخ ةَصِلاَحوبادنسع)

ٌ 
1 
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 تورس نوري مالو باَدع 0 فَي الَو)

 ٍهِدْيَب ْنِماَميََفَو) ةاَروتلا (بال أوم اَنْ اْدَعَلَو)
 لوس 2 اىالوسرمانعبت أىأ ليش 2
 هلا ِءَساَو نر ا ءايحاكتازملا (َتاَنَيَيلا مس ممن
 ةؤاضا نِم ِسْدَعْل اجور ها بوف ادي ق)ص 6
 هر اهاطللرمج ةّسدقملا حورلاىأ ةفضل هفضل أ ىلا فوصوملا

 لوسروك اجل مكف !)اوهقتشم قتلص لراس ثيَحهعمريسي
 ربكم( حربكسا) قتل نم كش ا) تح عونه آلا
 رجاوملا بدإ لا بدارملاماهختنالا توه الكب اوج ايتن
 عاصلاوتولتذن ايمو ىَسيجك( عبدك منه (ًْنرَفَف)
 اولادى ا ركرك م لش ىأ ةيضالا لاح 4
 2و ةيطعأب ه 000 ا ول اوت

 نَمممدعب لل ٍدعَل) بارضحالل (لبز ىلا لاق ل ا
 مليوبف م دعسيلَو مرمك») لوبفلانعو لويفلا نعمه نحو هّنحَر
 هيملاديك ل ةدئازام وتم نام اليِلَمَم) مولت ىلا
 || فدصم هل لأ نع نص تاك ف ةايمالقر اد لْيلَف مناع ىأ

 بش ليف ْناوداَكَو) نار ضلاوه ءاروسلا نم (مُكهعم امل
 تيولعقب (اورصكَننَل ضدورعجم نوم
 مدا ران) نازل ارح :نلازدلا ثوعرملاىجنل اي رمهيِلعانرصمامهيللا

 هوخو اسحب وبا وُوسَك) ىلا ةئوبوهو قل ّنم (اوضّرعاَم
 لها عيانلاباوجميلَع ل 5ىلوالا ال باوَجَم ةَساَيرلالَع
 نايظح أ (خْعسن اري)اوعاب (او 2 رف الاَلع
 | دابر حلاو سثب لعانل زوي اًيشس ىفحمب ةركك امو بانا
 0 17 نطل نم الرت ![م) مزعك أ اوكي نأ)
 ظ ؛فيضملاب كادر نا لَرَعِ أ ىلع ادسحى ا اوزمككيل هل لوعنتم



 0 : ر_ اودي كلذ ملم (ةاَكّرلا اود او

 ذولي مان زاب ار اَرْلَْو ةييغلانع تازلادْيَف
 دو (15ك3 اًنْيماَن َنَحأ كفانيبا حاز كلاب اكوض (توت

 تشاور اضهت عمت لتضب مو قير مو نؤكد رّثال)
 مر )ورا ةنياضعب كضعب حجم كولا نم كتف

 :مينأ:ع) مغ أىلع (نو دهس أَ) فانيلا كلذ ملف
 5 ا 3 اٌنْولّمْعَت الوهاب

 الاف .تلاماغ د اهيذ(ّثو رِهاظَس هرايد نم” ماَّندرف

 يما نوت ذيل تيل ناك ءالضلإىف .اظلإىف

 ماكؤم أي نارق) للظلا(ناَو ْنْعَلاَو) ةيصعملاب (غالاب
 وداع ةءارف نات( هنو قزم الاكل

 رسال نم هو ذهن
 توغو اوقدصنم لج ماقيجارخ اكن مَرَك) ناشلا ىأ
 'ءاكو ءاذؤلا دل رمّرحل كى أ ضارتعا اهْميَب ةلمباَو
 قدره لكن اكف جزر اريضنلاو سوالا اوملاح هلطبَرم

 ا ورسا افرحه جريت مايو برنجيو نامطح عمتي

 را وعلا ماا زااوناكرت 21
 نأ؛ايحنولوَمَمف مولئاقت ذلاَميف ءادئل ابانم
 537 (بادكلا ضلعبب نونِموَنَف ) ىلاعت ل 0
 ةرهاظللوعاّرخالا و لدّتلا كرتّوهَو ءضْنعَبَي نوورَُمكَتَو )|

 كو نأ وه (ٌئرخالا مص كلذ لَعْمِي نم 'ازجا)

 1 ريضنلا و > هطيرق لتعباوزخروو (َينأتلا ٍةايَحأف)
 دْساْلاَنو درب هم ايَمْلاَمْونَو) يرحب برضو عشا ىلا
 كئلوأ»انن او ايلاب مَن رولمت اعل داغب ذت'امو باَزَحْلا

 مالا : نأ رخل ايي" دلا ًةاَيَح ا اورتْس ا نيِدْلا



 ١ م

 لةاتونلا عب انكلأ نولي ماّوع متوتر وهلا ىاأ
00 

 دال! نوملتيامم هريلعر يتلا وشد ىف هام
 0 ةدش (ٌلْيَوُع) مهل لعال وانظ

 انعم نولي مم) هدنع نياتلتنم أ( ”لْيَأ

 ىبلاةعصاورّيغدولا مهو اين دلاّنم (اليلق اَنَممٍياَوْرَعْسل
 لزنا ام فالخ ىلع اهوبَدكَو اًكرِبعَو هيتس تال
 اّنمم نقل لن َوَو) نلتخلانم (ط/ أ تبكين لن و١
 كستتق ناار انلا ئه دعو م الاف اشرلا نم (ٌنوُبسنكي

 ةدابعةدم نيعبرأ ريل (ةَدو دْعَم اًمايأ الا انلا) انبيصت

 تف ذيح ( غدت )دعا مهل (لق) لوزت معلا ماب
 هع نع) ماهفتسالا ةزم« ءانَعَسْسا لصّولا ةزمه هنم
 الالب 0 تفصال قل ْنلداكإذب تاقاثيم

 عجأو "را لاا 2

 ْ اكرشم تاع نأب باج لكن م مب تمحو م هيلع تلوجْسا

 1 فلا د دل ٌباَحْحْأَكْيَلَو اف)

 ٍةنجاباعْص ا كيدوا ٍتاياَصْلااولِمَو انَسآ نينلاَو١ َنينْئاَقا
 وتلا قرب تاب قاتم انذَحأ زالركذا(قَن 00000
 ىلا ىتعبمربخ(َهّا هل! ايلاَو ءانلاب (َنو ْدِْحَسال)الَد و
 اَرب نان نمل اَولاب١اونسحل (قرأو ديعد ال يرَفَو
 وككتلوى اين او)نيدل اول لكفطَعَباَرَملا يقل ىذو)
 نائل فورعملاب رمالاّن م (اًسشح)الوق (ساّملل اًولْوفَو
 د ةدار ىفو م« قمرا ودم نأش ف قدَصلاَو ةركملا
 الل رار ةخل ابدأي ف صور دم نيسلانوكسؤ هاج

0 
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 :اًيحل عر داو ةّدحاو سم ءأّيحل ىلعر د اهلا نأ نوماعّتف
 دوهجبلا اهنا يكول تس 5 كسه 22) نوسؤتف# 07

 ءاًيحلنمروكئملا (كلِلَذ دْئَب نم) قحن ال ويف نع تبلَص

 ةوشعلاىف (ِءَر اجي اكىهم) تايالانِم نم هلق امو ليجعل ا
 زامل هن همس هرج َنابق) او)ايخم (ك م (ةوُسف ف فكس أو )

 نيشلا لّضالاو ءاَنلا ماغرا هين يقمن
 (لطسأ لاولع نم لزغي (يس ماهم َنأَو املا ةنيم خوْدمف)
 ةتلاموز عشت الو نيلتالَورش ننال 3 ِولَدَو (يشأ ةينت نِص)

 ةياصلاب هءآرف ىنَو مكفول كرخؤيامعاو (َنْولَعَت الفا

 نونسؤملا هيأ ( ٌنوعضَمَفأ) باطل نعت اوَسلا هيف
 2 » دوهملا ١ (اويمؤود نا َّ

 ارا نا راك نومها :

 - ودق ران ترطب 2 َمورّبغي 0
 اوعيطمال ىأراكت الل ةرمهلاو لاو نوريفممهنأ (َندلْعَي

 ؛دلالدومِلااومفانمىا اولا ٌراَوزرمكلاف ةّقب --
 | َداو)ابانكى ميرشبملاَوهَو يدار نأب مصاول اًقاونَم

 نات رالف اسوا

 ةماعقاع) نيصؤلل ىأ( ميو رحت أ) قفان نملاومفاني
 وجاك )دي تعذ تعدنم ةازوتلاىف مدرع ىأ (يكْيَلَع
 ا (ميز ذع دنعدي) ةروريّصلل ماللاو «ومداخمل
 ةأ) ف دصب مكملع عم معابسا درت ىف جا كيل اود
 تل اًناوبتنتنه ومش لحل ا مكوجادي منا نلفت

 اهيلعلخادل !اوا ولاَ نارام اماهفتشسالا(نْو بالو

 نيمضلت ابل ََتو 0 تلعتلا
 » 3 ا

 سس لل كح لل -ل-2ا

 يل



00 - | 

- 0 0 7 
 1ناناَح نالت اق) د و !ىلادتس لف مترك يلعبان

٠ 00 

1 
0 

 هلل دمريغ (لْول دال هَرَ زمن ابن ١ لومد تا لاك) دب الارز
 ! 0 نزلا دنع ضرار ملا: |

 ( تاق اناا عك ملأ َقْندالَو ل تلا ةلخا لول

 (ًةَيَسال) لَملاران و بوصل ا تق اوي اًرْرلل

 ا تقطن هواي تنجب اول انااهنول ريغ 1م نول
 هضاب راَبلا تضل ا دنع اهودي ارنعاهودّموذاهويلطتفمانلانايبلاب
 (نولكهناو د و اهوحب زو )ابهذ اهكسم لم اهورتشاذ
 ا 6 جال تناك رقت ى أ وحب هذول ثيدحلاىفواهنك ءالغل
 2 زر ميعاد ةثض منن لياود دش نك
 أ لادلاف لصالا ف ءاثلام ماعرا هيف (:عأَرا رز اًفاّسعل |
 | تكا رهظم (جرحا سرت هلل ١و اهييو) معف ات صاع
 كف ةضدلا لووك ضارتعااذهواهرمأنم (َن 0
 بعوف اال ب برضنو اضع ) قيتقلاىأ ( ةودريطأ
 | تامر هعئب ال نالذو نالف ىنلتنف لاقو ىيتخ جس ذ
 ناوي ءايحال ا َكَِدَكَر لاحت لاق 500
 1 ا ل ا د ملا ظ

5 



 ١ ءامب ال اأ 0

 منع (ّنصأ نع ةرايعتلاب 0 انم ةفئاط (َنْئِاَصلاو|
 |هنئدرشي "0 ا صوخ وراني نمزُ (رحالا مومن هن 3 ابر

 كدؤالو مور ةئجارهلاعا باز يا يهز خأ ملكا |
 :اريمخؤ ود ( (َنْودْرُك مالو دهن 00 7

 ظ كقانيِم اندحَأ ذا )كد (١ )اهانعم هديب ارييقو |
 2 موف اعقرزدف قرةاروسلاف امي للاب
 ١ ار كايلو هوت جب اال خيل هلصأنم ءانعلتقا

 بلل اب (ويفاماوركَراَو) دابتج 0 َدّوعِب انيس

 م ضرعأ (عْيلَو 777 مل
 ع انتم ال أك عاطل زع قالا كِل نع |
 انرياهل نريسكل باذملاريخأت وأ دي مي وسل لاك هي ا

 (دتعاَنيدلا) مدرع (منلعر مص مال , نيل ور نيكل احلا
 عاني دقو كبتل اديب ديصب (تن مم (ٍتْذَسلاَف مكني) دمنا اوزواجي

 دعبم(نيبس اخد دفان وكهَل اذه انلَمَد) هن أ لهأ هَو هْنَع
 اؤمملا لت ىأ امال ماي[ةئالن دعب اوكاهو اود أكف
 ادي نيب ان)اولعاب ثم باك رازمةعئام ا

 لكك 00 لاا

 ا و
 0 اية بال نا 2 ]

 رع قار كل: لكم ايي لس
 نير بخشلا ( نها هاه نم نك ؟ ْنأ) نم (هق ايز' عن تأ

 | ىأ (هامانلْنَي امان نبي كلير نمد الاه دمزع م ااولعافر ٍ



 هك

 ات َنيرانو هانم ذم 525 قلى ةف
 ىسسازارركدا (3) !لقاوأ ادل أن وعبس عاشو منم كلهف ةعالقلا نعرهجورخىأرنهقسف ببسج نسيان اح
 انذَعَف! هلا فاوشطءدقو موكل انجل! كلط عأب قي

 خرم قينخ ونيزف ىذلاوعد لامن بر ظ
 كلعنف) طامشالا دعب (ميَع ٌةَرْشعاحنت ١ ةني) كلا تقشنا (تَره اف) رصف ناذكوأ ابر لجرلا سارك

 /ونْتالَوهاَةرر نما شا واو ان هربغ هي | هكرفعالف مرش عضوم (كرْخَم) مدم طبس (سين
 رثكب ىنعنماهلماءل ةدكؤم لاح( نديم صْرالا

 تكميم وفتيات ناكر ىولتلاو نلاوهو جحا اهتم عونا م ا ثعأ (مِإَمطلَعبصَمْنَل ىَسوْماَيعْلَف ذا ةيفاتملشلاا ظ 54

 اا
 ا

 ا ودام بزي روط قنا ونكت نما رقفلا فا 2-0
 در يال دو اريل

 ا ناتو فيو اتاي ت وكول (مَ اب) بضخلاو برضلاى أ (َكِ دوما م
 ( تنو دي او اكَواَوَصع 1 ا (قيح ا رتتعب
 ا جا َيدلاَن) ديكأتلل رز ميك اًملاف حا توداي

 ايدل 12
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 ع 3 2
 اوس + اع ميمو كا مشل يو د

 دإ) كتب وذ لبق كي 2 تاير
 عز تاو ردت ىتومرم حجي دقو وع

0 

 1 ابل تينضتب نامثلاريلا ا ير 21ج
 ع عملا زاك نككو) ندب ءايول امور ممعا 0 مه اوْرَحَراَو ةينلااوزمكيد اورخدتالو (ماَنف َرْواَم |
 هنا هجر زستب مهل( لف ذاكر مهل هلابو نال

 (تبايل ااولْخْد اَو) هيفرجال اًعساو (اَدَعَر عْدْس ْتْيَح يعج 1 م تانك اهمأدأ سدقلا تيب (ةيْرَعْلا نه اوم ا)

 انما فكتم اوك نونضس ك0
 : تملا وءايف اب ةءا ارق فو ضخ )ان اياطخانع طخ نأ
 اسأل نوفحزي اولخدَو ةرعش ىفةتحاول اف (هْطليَف || كرا يؤكا مغم نيا َلََبَم) اباوث ةعاطلاب يَ نين ذي رْيَسَو اء اباطخت كلر امري لوخفملا ناينبم
 سضملا عضومرهالخلا عضو هينف ودلع نيد العالم



 ا ىتعاطب ان كلاب ) 7
 يزحب ل موي )اوهاخ (اْوَمَت د

 | (لَدَعن الَور ةمايقلام ومحبيأع يقلق تهين

 انلاوف ليتف ةعافش حل ىتيل 0 ماب احمد الاوان
 ' غتورصتا مال قر ءاذف ( لدعم نخؤد ال 5) نيحف اس نم
 مابا ىأ 0 ٌذاراورك نا(رتاهنناب اذعنم نوحنم

 ١ 0 هدحب أمر رب باليملاو

 وعرف نِم) اونسؤيل ىلاّمت هلا ةيعزب مهل اريكذَ ماب ىلع
 لإ اح ةلمجياو كش آ ياذا اذا ةوس) موشي ذي (كتومولسلا
 رواولل م ءانب 1) لبق املنايب (َنحي َذِي) + ريمطنم
 ةنهيكل !ضعب لوقل (متاسن د)نوقبتسي مركحمر
 ادع زلاياتس نوكن 1 ءاربإ ضب دل ود ارولرس نإ هلا
 وأ ءالتبا 3 «ايجالاوأ باذعلا يك ا

2 

 7 اعط دموك وعرف لا انقَرعاَو)قرغل
 | ىنوم) اخو دو فلأب ندعو ذارو) مملعحلاق ا
 اهءاولهنل ةار وتل اهئاضتن دنع هيطمن قل َنيِعيَرأ)
 2 للا يرعاسلامكأ هءاَص ىذلا ل ملا ذيع ا م
 تدل زازا نول 2 012 عددا
 ير ونام وَتَعَع) اهلميريعو ةدابعلا
 وز مكيلعانتمهن د تو كتخ ماعلا ذاخغالا 0 دعت
 7 لا ار دل! تاكا 0
 0 مارح ارك لال مارق زط ابل ارك ملا نيني قداعلوكا
 نيذلا عموم ىتو لاه !و) لالضلانم هب (ّنو دَعَا



 قل

_- 

 هوس + هكتس وسو اوج كاحوم 1+ د كر دصت دوم مع وم ل دج تا داتا اجا ربي تام تح

 : ند ناتكت قنفأ نمير 9002101 الو
 يع لاو لالا ارمي ١ ا روتلا م كم اَأ

 اي مراول د يسم مارست الَور كالو ملء ده اؤربكل عت 0

 و 37 5

 ا ا

 ١ قح دي أ (نْؤْلْسَمْد ًاورديع تعن ( قمح اؤمكك)لا ير ٌ

 ٠ نيك لا ماوس ةَعَر ٌرااومَو َةالَصلا اوما ق) '
 | اوداكو ماع لزنو *,بامصاو دهم نيلصملا مءاولص
 م ل ا أَ رمال نولوقي

 0 ناممدال اب (َرل ا 20 10 |

 رولا (باسلا َنوُلُسَت َ 2تتارق)هباهنورم انالقاهتوكرتت
 وليام نعل ل ك1 او لَئْديِعَولا ايفر
  مفتشالال م نايشنلا هان نوعجرتف ٠ ككعف وتبعا

 كروم الط دنوحا وبلا اونيبتش 9990
 اهدا ةالّصلاورو هركئام لع سننلا لبا ريض
 متو هيلعسا لص ناكشيدجل او (ناشل امظتركذلاب
 ْ ا ل ررابرعأ متزحاَر ١

 اوراق ةساكرلات بحر هرشلا نامي .الانعرهتفاع ١

 ا اهنالَةذلْضْلاَو ةوهشلارسكم مالموضلاوهَو
 ةليقث ةرتبكل) هالضلاىأ (ابث إو دربكلا نمو عوس 0

3 0 



 مسلس سس جيس سس سل يس سل اس ا لل ل لل اسس 7

 يلام انيزاريصتف اوك اهريغو أ مرككاوأ ةطنحن ١
 ا حا سلا نام اطمتشلا الط َرَأَف) نيصاحلا

 ١ مكر له ارض لاق نأب ةتما 1 ب ءرعاع اها ا

 ١ تيحح انلانملامهل منا للاب همس تاتو درجت لع
 1 هينان امال اهجرح اذ داهنم الك أذ

 0000 ا مي ا ما

 | حهضعب لظنم (5 دعي ذعسيعبلاي ذل ا ضحب (يكضمب) |

 (َحاَيِمَو) رارق عضْوَم هن رهتَسُم ضر الا : موز اضعب
 . ما اجا ءاضقنا تو (نيجىلا)[عابب نم ينحت اع 6

 د ةءارق ىفماهاياهّيهلأ (تالكرتر ن سرد قَكَبفلا

 0 لا نضخ [انرلظانبر ضو هاا تاي خفر مد 1 ١

 | كلم باول اوه هانا هتيوح لف هيلع باَتف) اهباعدف
 (اعيجح) هج نم 6 داق الروب عقار داع

 ١ ٍ ةيلع قلدنا تزد غدا هين (ان اق )هيلع تطعيل 7
 ب يت 1 لوسرو باتك د نتن[ فلازم

 2 ارحمالَو ار ملء فو ال) يعاطب لعرت ىف نمأف (ىاَدح
 ١ ا ذزاور سا اولخدي نأب ةرخالاو (َنونرخي
 تكام[ نو دِئاحاَمم هراَّدلا ٌباَمْص َكْيَل وأ رانبيك اني ايبا

 ب توييرالفا (لِيئاَرْسش اىخباي) نوح الو نونفيالادب

 ءايجال نم مكأب طعآ كلَ تميل قيمتك ) ]
 ظ ل «ةةزنأب كلذ ريع ةماعلا ليلظتورصل١قلفو نو معرو نم

 . نامالازم مينا تدهمىذلا (ىدهعباوف وأو يعاطب ظ
 ا هيلع باوثلان نم كيلا ,ت دهم ىذلا عدهم نواز دمك
 / ءافؤلا رت ىف قوفاخ (يزاوبه اف ىاَتارو) ةنهبا لوج دب

 يعمد )نآرملاّنم (ْتْلَ 0



 عينج نم ةضِتف اهنم ضن نأب نب اههجو ىأ ضرالاميد؟نمأ

 1 هايملاب, ترجو اها ولأ

 | ( هاش قلاع 1 راداج ناكنأدحب :أ دعب اسامح انةويح

 كار ةمدرصلاو ةعيلاةامزتاسللا ةنملا

 ىأ(مترم ع ولع لَم ف قئاذأب ةخرتلا ولالا
 ام (ّلاَنَم َةكب الذ !ع).الةعلابسلئت هيف و تامل

 ممكن )١: تايمملا (والوَه ارم اي) قوربخأ (نيومن أ)
 7 ةف الخ اب تح محا 0 نأ ف قي

 .زشت (كتاهش اول اًدر هلّبف امهيطعؤل قرت ل

 3 ب اناناس كيل ضرس لاش
 ال حرت الىذلا يك از فام ديكات 3

 كالا ىأ مؤ مد اير ىلاعت ( لامر هنكحيو هلع

 أ هتك ركذو همساب شلك نع تايمسلاى أ (مئامسأ|
 نجومه لامن لاكن, مان نراه قاضيا ظ
 تعامل تاز نيون آر
 رع مكاوقزم نورهظم ايكو دين اما .: آرداعيم

 ههنا جلخ نل وف نم ن ورش (َنومكت عدكم َو) ملا اهني

 مدا دك ال العد نادك اليل الو رإ) ركرا (و) ملعأ الواثم هيلعمركا
 وه (سيل الاودي )ا )ءانحم الاب ةيحكروجس ( مدا

 | دوشسلانم عنّتسا (ىقأ) ةككن الملا نيب ناكنجئاوبآ
 ( نيم اكلا نم ناكر هنعربخان 1 لاق كربكت يي

 | ريمضلا ديكأت (َتْرآ ْنكَس اَرهَد أي انْلك م و) هلئالعىفا

 هعل م اهملخ ن اكو ذمللاب ءاوح (َكْجَو ٌءَو)هيِلَع فطعيلا
 ةيدرججالاعساو دغر الكأ سالو هرج ار رسيالا :

 | مت نم لصالااب حم اء لها رتل واهئش ثْيَح)



 ْ كيلوأ نامدلا نم يوعنلاق وجاعملاب ند لا

 0917م رار هك لها 25 ا

 وراس اند اوم احن أ ىف يك "5 (يسأَق ) ب الصالا نافطن
 أو ؟تاقربلامابق عم مزمكنمب رمهتلل ماهطتنالاو كيف |
 ع قاب يي 0 ثلا 0 ( مابك ءاتنا دنع كي . تلأأ

ٍ 

 !هر
 42 !ٍ اعأر -ز اوف ثعَبلادعب نوّررت (َنوُعَجَدَت ديلا حز

 قامت نا ىرئاوه) ورك البن ثعبلا لع اليل لاق
 |ةوييعتو او أوعفتنمل (اعيح)ابي امو ضرالا ىا (ضْرولأ
 فاو ءايشلا لا ذَصَف أ ضرآل قناه عب ئوتملا 2

 اهرتصوأ هيلا ةا هيلا ةادألا عمو اهنا ءايشلا لا ري ريمضلا ا
 يراوح 2 0

 00 دوهو اوس ٍعْيَس) نهاضَوف ىرخا اى ناك |
 امان د قلدعرداقلان' تورعتمتالف أ الضنمو هلي

 ١ 000 كرير كدا ترداق يدوظعا وهو
 ١ قمل“ (ةَفيِلص ضْرَألا لا

 ) هلم نتا نلن ا هداوشو ابدى اكح

 ونيل مف اكلت قلاب اهقدرم لا
 كتم اللا ميلعميبالسرأ ادخال اى اوناكو نامل

 تيسبلتم(جسش نحمر لابجاَورئازجا ىلا هودرطذ
 هدن (كللم نمل و ) «لمجت هسا ناس لوتمذ ىأ (ك دؤحيإا
 لوح نمخف ىأ لاحة لى او 2 علباز مذللأف كي قيليال اعا

 نم (نوُبْفَت الام :ملنعا بار ىلاعت (لاقر فالزتش الاب
 و او عيطملا موف هير نأو مدآ ف الضتشايف ةيللشمللا

 هيلظمركا انل انتر قلذع ْنل اول اًمف منيب دحلارهظيف
 1 باهت قا هرب انتي قر هلانعبسل لع الوان



 موس سس م سس

 راسا هرهمىأ هربني لانها هيد ىلا سوما

 تانج كاتم ا|:نماوهط ١ (اهماوفز ر ارلكرز اجب هيلأ ى رح"
 (نيكنماكِز ز)ام لثم ىأ (ىَللا 1 اَدهاؤل اَناق ثوم رص
 !اوئيج (دياوس او ةنيرقب اهر ادب انتل ةنحتاؤهلبه أ
 ٍ اههط ناتو نول اصعب هضعب هبشُي 0اَبِإَسَّدمل قززلاب
 | ضيم انم (ظَرْهطْم )اهرب روحا اني (حا3 ذات كل

 ال ى نوضيال اديأ نوئكام (ّيوُدِلاَتاَبِو ْممَودرر دق لكو | :

 ؛بايزلالثملاساب رضا مل دوهنلوملاّدر لزنو + نوبءزجيا/ .

 ويكملا لثكهلوف يف توبكنعلاو 51 دلامملشب ناوهلوفؤ

 || ىدم يمسي هلل نإ ةَسيسخل ا ءايشاال !هذهركَدي هلئادارأ ان
 | ةفوصوم: ةرك الرا لومنم ةلَممز لمح (برطم ْن

 اةيحالا ةيئاز وأ ناكل ثم ْئأ ىأ ناث لوعفم اه دباب
 وع رميا لح ١ قص طونعَب) ىاثلا لو وعمملا اهدعي ا ةشخا |

 اب كرتيالى أ اهنمريكا ىأ (اهَفْوهاق) قب قيراط
 0 ا زنا َنْوْلَعيَف اونمأ نيل اًماك) ككل

 نولوعيف اورمكَن ذل اًمأَو ممر نمر هعقوت هعدوم مقاولات ياثلا
 ماس اةووشلل ا ذب ب ىاويبت النمنم دش اَرا5115 ا

 1 ةرْياو يأ ىأهربخ هنلصييذلاىنعم اذوادتيمراكا ||.
 (نكللاز ذهب يارب ل ضْي) مءاوجو ىلا هها لاق هي
 نيسمؤلازم 2 2-0-9 < دهب َو) مب مهزمكل قمن ع لردك
 تيجراف .ه !”٠ (نيِفياَلا لاري ِضْئاَمَو مب مهقيد صنم
 تيعو ( هب دهبع نوضصّقنَي) تعد (ّسذْلا) *تعاطن ع

 يكونا (ِهِقاَتم ِدْحَب نمر رع نامدالا نس بتككلاو مهنا

 تبامإلا نم (قضوي أما ميسارع ام َنوعطعت وز ممل
 3 ةيضفو) هب يه نم ل دب ناز تلميع حزلاوعبلاب ظ

 0 هس ومس مسسسسل يس
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 ىلا لس ل



 اعد ءابعن مق 50 ندا خت
 ىذلا) قيقحتلا ىلاعت همالكىو 000 اىفلعاَو
 ةيإقإل عمي طاب لاح (اَشاَرِهضْرآلا' 1) قلخ( َنَحَح
 ةاسرءامشلا )اهيل عر ارغمم فال نكمي لذ ةنوبللاو أةبالمملا أ

 رفا عاونأ منموب جر ا هشام كا ووافقم

 اراب الق ) ماو مب نويل تو نولكات (يكاًعزرب

 اننا نأ (َنْوْبْعَت مَن او) «دابحلا ىف ءاكرش (1اَذنآ
 (بنى سكن أي و :) قلي نا اىلا نوك الو ن نوملمالو
 هدا د: غ نمرتب أ نارملانم دي (اَندْئَعْلعاَنلَرت اًي) كس

 هلم هى أ نايبلا نمو لزنملا ىأ وبسم ْنِمَوَروُسن اون 2

 مطبوع وابي ول نصر ايتخلالاو لعن ها يلا
 ملأ ءاَدهساوُبَعْذ او) تاي ثالث اهلمأرخخآو لو أ اهل

 متلك نإ) كييعتل رغىأ (هَلا نود نر امتو دب ىلا
 ونار ماس م بناه نانو
 للا عت لاق كلذ نعاوزحت امو هلم ءامصف نوب رع ءاف
 ادب كنز ماولَمْتتْنْلَور ءرهلركذ ام (اًولَعْفَتَمَل ناق)|

 ' | سيل هنأو هاب ن اميال اب اوس اق) ضارتعا هز |هياروهلفل
 ٠ ((ةراجاوررافكلا (ٌساَنلا اَعدوَفَويلاَراَنلا) ُءوقرو يَلاَر الا لرش هلا مدلكن م
 أ ركذ ام.دغتت ةرارحلا ةطرغم اهنا ىنعبانم ممانصأ
 متيم (ْث ّزأ) موحرو بطمملاب دّقتن ان دلاز اكل

 ا ةننأتشم ةلمج اه نوب دعي يرق 3

 ادن هللاب اوف دص (اونم (َنيِنَّلادريخأ (رْسَب وز |

 | مُهَل) نأب أت 1 !لفاونلاو هضوورعلا نم (تاجياضلا

 اىأ مابي نك رك) نكاسم - رحيم تاز قنا دع( ناد
 رتاتلأو اهمه هايملا ى 1 0 ااهروطقو اعين شن كل |
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 | توب داك هان وطور عدلا ملا ظ
 !هالؤه كل نكف نيف ام قرط! نعنسررم همر. .طوحات

 بدعلاو ا ومما يح .امجباود اماذاف نامل اةركراهلذ اباونمأ '

 |نع سرح (مكك) لوب وبه عام هنؤوعمسي اف وم نع 2
 مطعم كفى دما قير نع عر هدولومي الؤريخأ

 - أ (ييّمكر مهتم مؤ1) ةلالشلانع (توف ا لا

00 _ 
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 م يي ميتا ظ

 ن اعمل(ٌقزَبوز توصل يدرب لكوملا كام لاوه (دعَرو)
 ١ تييسلا ناوعأو أىأ (َنْولَسْجير هب هرجزي ىذلارت وص 0 ١

 (قياوّصلا) لجأ (نم (نِم معاذ( ق)اهلمانأ ىأئهَمِداَصأ
 (تْوَلل فوخ (َر َنَح)اهوعمسي الذل دعرلا توص قع
 نيتك ار كو هنعو ن ارعل [كزئاؤأ ١ ,الؤه كل نكاهيعامس نم
 ةنييلالاو دعرن هيلا هيلقديعولا وت تايرلطل اب هيشملا ١

 وليم اولِيَمَف ءوعمسي الثلما ذ (نو ذسي قربلاب ةهبشاملا

 _ةقيِيالاَو) توم مدنعوهو مهيد كرو ناميالاى لا

 ادكرطي ناكر (ذاكي) مودوني الو َه هردلق رماهلدع ( نر : د اك اب

 0 لا

 ماوس ا مولع عطا ارز هئوض ىف ىأ (ِهيِفاَْوُشَم

 ةصدو مواقع نم نآرَعل مولا

 اناس نوه با عربهفوقزز نواة فاوسإا ١
 ةرهاظلا راَصْب أَو مهعامسا ىنحمب همجي هْدَل
 تناوب ل مهنا بهولالا

 ٠ (1و دْدعا) ةكمرهأ ىأ (نساتلا اياز ركدام باهذا
 أ انضر دووأنا ملح ىلا يكب رراو ذر
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 جاب صعبا
 يمس - مسخسم سا ا ل يس سس سم سس سم مس سمس مة مس سب سو بص يساوي سمس

 لش 02

 قافذو كش (ٌضَرك يوم ) نوعدخ امو: ًءارف ند

 ام ضرع هنا يه ارفز اهنعضيىأ م«ولق ريو هذ

 ,رملؤم ( مدت اَرَعْوَلَو) ب مزمكك نآرتلانم هلزنأ
 | عتيل دماج ةاديدتلا نوكيا ماي
 .هايسضالا لزم ا( ليف ناو نارها

 نانا زلا) نامدول نعقيوعتلاةزمكل اب (ٍضْدَألا
 52 0 مل احدن ل اق دامفد هنف رخام سيل (نونع 2 « و

 نورس نكأَو نو ذيع ا هم دل ديال 1 ل (هل1) ممل

 0 دس 0 ايا

 هدمسيبسسشس سلسل
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 ا ا

 ا
 ا

 0 (اَوَسْلاَراَور كلذ.
 تاس 0 ماني نِلا )واولا عم نكات اهئامتلال ايلا
 مياهناسؤر (مهيلم اي َلإراوعجتو مهم اولاد دو

 يطابق تمانع ير) نيذلاف 0ك اولا اقر

 (نوهعبامكل بدم مزو اجت: )ًخض 2 ما لا يا
 ةلالْصلا اور ”1 نيل كيلو لاارتحم نود دري
 ٍإ دع أ 86 اجي تحي قال )هب اهراد سنا قاف 0

 (مهيلعت دؤملارانلا لا مهريصملاورسخلتا اهواوجحر 1
 | ىف متغص ْهَتَس)اولَعف اهيف (َنيِدَمْهم ادام
 | ةلببظ ىف /كادقوأ (َدقْوَمْس ًاىزل السمر مهما مهف اذن
 :ماو أف دتش اور جأف .منوحاملا ترانأ 6 ' ٌّت ءاصأ اًيلف١

 زربتمضلاع -و ءاملطأ (عهر وني اا اما بَعد هفاحيانم
 تت

 ا ممارس .م«ذاجي (معاعزوتسج امأ) نامذلا
 هه
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 ناك اا

 داءأ اه
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 سس عا «ريملاب) ن َتومدَصي (َنْوؤَنِدلا) ا

 تال نيزاضلا نيل ءاه نانبخ ىذا ملل ١

 57 اَنونِمْونَنِدّلاَو) ش

 معبر نم ىّدط َلَع) ركذ مب نوموصوملا( كيلوا نر لا

 مي َمْح) فيدونت عم مالعأ راذن الار منامي ٍذ

 ف الغرر اهظاب ماوس أَن ْنْلاَو هنا َنوعداي) اهظفل |

 / مهين مهعا ادخنأ نومي -(توُل 05 هرك) را اى أ
 1 تا ا د 0 تب وح دعست و جعجز 742 همام 0 < وس 0-0 0

 ا انلاكلذب مغئاّمتال ماونلا بانتحاو ماوالا لاك |

 (نوقون م رحال اب اور امرعو ليج الاو ةاروتلائ ا(َكِيَبَك

 رانا م نوعجانلا ةنجماب نوزش املا (نونحل ىلا مَكلوأ
 لع ءاووَس) |جوخميو بهل ىأو لج ى اك (اوُرْمْكَنِلاَنإ)
 اضل ةناقا لا يو اقيفححب (مثهنز 'ملهتز ني
 كيو يزتلاوةلهشلا نتج كت
 3 عطن الف نلز مم ما لعل (نونمْؤتال هز دنس ل مأ)

 2 ( مهيمن لعَو) ريخاهلخ دي الؤ قثوتساو اهيلع زمط
 مراصن [لبو) قمنا نم وعمي ام نومذتنيالف هعطاوم

 (| ئىظ ء با ٌرَءْرْفْلَو) قحنا نور صب, الف ءاعغ (َواَشْع
 ا ل 20 05 اذ وت

0 
 لوتيبر يدعو و نم عم 0 (نينم م

 0 ةجوين لا ماك ميعاو ديل كا دم» 0 2

 م,لا عجات مهعارش لابو نال (مقم لا نوع

 ةايبومونط أمل هين هه .جاأي + اياب دل ىف نوحي دفيف
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